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ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه برجام ماه هاســت که از دستورکار کاخ سفید خارج شده، گفت دولت اکنون روی مقابله با همکاری روزافزون 
امنیتی بین ایران و روسیه تمرکز کرده است.به گزارش فارس، در ادامه اظهارات مخرب و تحریک آمیز مقامات غربی مبنی بر به بن بست رسیدن روند احیای 
توافق هسته ای با ایران، واشنگتن بار دیگر از عدم توجه به این مسئله خبر داد.»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت که دولت 
»جو بایدن«، احیای توافق هسته ای را از دستورکار سیاست خارجی خود مرتبط با ایران، خارج کرده است.به نوشته وبگاه »ریانووستی«، پرایس طی نشست 

خبری در این وزارتخانه اظهار داشت که آمریکا اکنون روی کارشکنی در همکاری نظامی-فنی بین ایران و روسیه...
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آمریکا:
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یک مقام مسئول:
مصرف به همین شکل ادامه یابد، سال 

بعد واردکننده بنزین می شویم
مدیــر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی پاالیش گفت: اگر با 
ایــن روند مصرف بنزین را ادامه بدهیم، نیمه دوم ســال آینده به یک 
وارد کننده بنزین تبدیل می شویم.به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر 
نژادعلی در یک برنامه تلویزیونــی اظهار کرد: ناترازی ها قبل از برنامه 
اول توســعه اقتصادی وجود داشت و تا پایان برنامه پنجم نیز ناترازی 
داشــتیم، اما در ســال ۹۷ با راه اندازی فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس که بزرگترین تولید کننده بنزین در کشــور است باعث شد ما 
به ســمت تراز مثبت بین تولید و مصرف حرکت کنیم.وی ادامه داد: 
وضعیت تولید بنزین در کشور به یک عدد قابل قبولی رسید و در سال 
۹۸ تراز مثبت را تجربه کردیم یعنی اولین باری بود که ما در چندین 
سال گذشته به سمتی رفتیم که تراز بین تولید و مصرف عدد مثبتی 
را نشان می داد.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
اواخر سال ۹۸ - ۹۹ و ۱۴۰۰ بحث کرونا را داشتیم و با شروع ویروس 
کرونا در کشور شاهد کاهش سفرها و کاهش مصارف بنزین در کشور را 
بودیم و این ناترازی که در تولید و مصرف داشتیم عددش را بزرگ جلوه 
می داد.وی ادامه داد: اواخر برنامه ســوم بخش ایجاد سامانه هوشمند 
ســوخت و استفاده از کارت هوشمند سوخت در مجلس طرح موضوع 
دادن که مصوب شــد و اجرای این کار در سال ۸۶ یعنی دومین سال 
برنامه چهارم توسعه اتفاق افتاد و در سال ۸۵ بیشترین واردات بنزین را 
به عدد ۲۹ میلیون لیتر در روز داشتیم.مدیر عامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی اضافه کرد: با راه اندازی سامانه هوشمند سوخت به 
یکباره مصرف بنزین به منفی ۱۲.۵ درصد نسبت به سال قبلش کاهش 
پیدا کرد و ۱۰.۲ درصد رشــد مصرف در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ 
بــود و این منفی ۱۲.۵ درصد یعنی تقریباً ۲۲.۵ درصد کاهش مصرف 
داشــتیم.وی افزود: با ابزار غیر قیمتی رفته رفته قیمت بنزین افزایش 
پیدا کرد و توانستیم مصرف بنزین را با توجه به تعداد خودروهایی که 
هر ســاله به تعداد خودورهای کشور اضافه می شدند ادامه بدهیم و در 
ســال ۹۸ مصرف بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود و با به 
کارگیری از سامانه هوشمند سوخت و سهمیه بندی مجدد باعث شد 
که مصرف به ۷۲ میلیون کاهش پیدا کند و با دو تجربه ای که در ارتباط 
سهمیه بندی سوخت انجام دادیم شاهد بودیم که ابزارهای غیر قیمتی 
می تواند به میزان مصرف و مدیریــت در مصرف کمک بکند.نژادعلی 
ادامه داد: به کارگیری ابزارهای غیر قیمتی و اعمال سیاست های مرتبط 

بر مدیریت مصرف بنزین تأثیر گذار خواهد بود.

اگر مصرف به همین شکل ادامه یابد، سال بعد واردکننده بنزین 
می شویم

در ادامه این برنامه، سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: با توجه به میزان 
مصرف مجبور شدیم که از همه پتانسیل های موجود در کشور استفاده 
کنیم و در سال گذشته متناسب با میزان مصرف، تولید به طور متوسط 
روزانه ۹۷ میلیون لیتر در روز بود و امسال میزان تولید از ابتدای سال 
تا به امروز ۱۰۳.۵ میلیون لیتر در روز است.وی افزود: ما عماًل به کمک 
پاالیشــگاهی که نفت خام را پروسس و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
که میعانات را باز پاالیش می کنند ما قادر هســتیم با الگوهای فرآیند 
خاصی که در تک تک این واحدها متوســط با شــرایط خودشان اجرا 
شــده و به بهره برداری رســیده می توانیم ۱۰۳ تا ۱۰۵ میلیون لیتر 
بنزین تولیدی را به ۱۱۲ میلیون لیتر در روز افزایش دهیم.مروج گفت: 
این یک هماهنگی اســت و زمان خاصی بــه آن معنا ندارد ما مجبور 
هســتیم از همه ظرفیت های موجود کشور حتی از انبارهای خودمان 
اســتفاده کنیم.وی ادامه داد: این آمادگی را داریم که بتوانیم ۱۱۰ تا 
۱۱۲ میلیون لیترر در روز به طور پیوســته تولید را داشته باشیم.مدیر 
هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی افزود: اگر با این روند مصرف را ادامه بدهیم نیمه دوم سال آینده 

به یک وارد کننده بنزین تبدیل می شویم.

تردد خودروهای بی کیفیت با مصرف سوخت باال در کشور
در ادامــه این برنامه، مصطفی نخعی عضو کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در سال های گذشته، حجم قابل توجهی از بنزین 
مورد نیاز کشور را وارد می کردیم، بعد از راه اندازی ستاره خلیج فارس، 
برای مدتی بــه یکی از صادرکنندگان بنزین تبدیل شــدیم. اما االن 
متأســفانه به یک ناترازی در بحث بنزین رسیدیم.وی افزود: دو دلیل 
اصلی در ناترازی بنزین وجود دارد، یکی ناشی از سیاست های قیمتی 
و دیگری ناشی از سیاســت های غیر قیمتی است.نخعی ادامه داد: در 
بحث سیاســت های قیمتی نیز اینکه قیمت بنزین در کشور ما نسبت 
به کشورهای همسایه یا نسبت به کشورهای دنیا خیلی پایین تر است.

حمله سایبری گسترده به بانک مرکزی خنثی شد
رییس شــرکت ارتباطات زیرساخت کشور از خنثی شدن حمله ســایبری به بانک مرکزی و دو پیام رسان 
داخلی خبر داد.به گزارش ایسنا، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار یک ویراست در صفحۀ شخصی 
میکروبالگ ایرانی ویراستی خود خبر از دفع حمالت گستردۀ منع خدمت )DDAS( به بانک مرکزی، روبیکا 
و بله داد.الجوردی نوشته است: »شب گذشته بانک مرکزی، و سکوهای بله و روبیکا مورد هدف حمالت منع 
خدمت توزیع شده )DDoS( قرار گرفتند و با آن مقابله شد. این روزها بیشترین حجم حمالت خارجی به سوی 
بانک ها و موسســات مالی، شــرکت های ارائه دهنده اینترنت، و زیرساخت های ارتباطی است که دفع شدند.

خداقوت به مدافعین مرزهای ایران در فضای مجازی.

»کراکن«؛ آیا سویه جدید کرونا نگران کننده است؟
سویه جدید ویروس کرونا که برای نخستین بار در سال گذشته شناسایی شد، این روزها به سرعت به سویه 
غالب در ایاالت متحده تبدیل شده و با نامی که برای آن انتخاب شده، ترسناک جلوه کرده ولی آیا این سویه 
که تا کنون در ۲۹ کشــور جهان شناسایی شده، خطرناک است؟به گزارش ایسنا، سویه XBB.۱.۵ از نوادگان 
ســویه امیکرون XBB است که از ترکیب دو سویه پیشــین با عناوین BA.۲.۷۵ و BA.۲.۱۰.۱ به وجود آمده 
است.نامگذاری غیررسمِی این سویه با عنوان »کراکن« )Kraken( که در شبکه اجتماعی توییتر از سوی »ریان 
گریگوری«، یکی از متخصصان زیست شناسی فرگشتی پیشنهاد و فراگیر شد با هدف تشبیه قدرت این سویه 
جدید با هیوالی دریایی اساطیری صورت گرفت با این حال سازمان جهانی بهداشت )WHO( این نام را برای 
این سویه مطرح نکرده است.همچنین اگرچه بنابر اعالم کارشناسان این سازمان، سویه XBB.۱.۵ بشدت مسری 
اســت اما هنوز در این باره که طیف مرگ و میر ناشــی از آن تا چه اندازه  است، اطالعات کافی وجود ندارد.

سویه اصلی یعنی امیکرون XBB برای اولین بار در اکتبر گذشته شناسایی شد و بالفاصله موجی از ابتال را در 
کشورهایی از جمله سنگاپور و هند به راه انداخت.در حالی که سویه XBB.۱.۵ در ابتدای دسامبر گذشته )حدود 
یک ماه قبل( تنها در ۱ درصد از کل موارد ثبت شده کووید در ایاالت متحده سهم داشت، تخمین های مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا نشان می دهد که این سویه در ابتدای ژانویه )از شش روز قبل( عامل 
۴۱ درصد از کل ابتالها بوده و این نرخ در برخی ایالت های شمال شرقی به باالی ۷۰ درصد نیز رسیده است. 
ماریا ون کرخوو، مسئول فنی بخش کووید۱۹ در سازمان جهانی بهداشت )WHO(، روز چهارشنبه در جریان 
یک کنفرانس خبری اعالم کرد که XBB.۱.۵ سرایت پذیرترین زیرسویه شناسایی شده کروناست.البته سرایت 
XBB.۱.۵ در برخی کشورها نیز همچنان با سرعت کمی همراه است. به طوری که از نیمه دسامبر گذشته تا 
کنون تنها ۴ درصد ابتالها در انگلیس ناشی از انتقال سویه XBB.۱.۵ است و در کانادا نیز موارد شناسایی شده 
همچنان انگشت شــمار است. چین هم که اخیرا با موج سنگینی از ابتال به ویروس کرونا مواجه بوده، مدعی 

است که تنها سه مورد از ابتال به سویه جدید را در شانگهای ثبت کرده است. 

تجارت نیوز نوشت:یک هفته ای می شود که قیمت سکه وارد کانال کم نوسانی 
شده است. هفته پیش سکه ۲۲ میلیون تومان بود و امروز روی نرخ ۲۰ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان معامله می شود. حاال باید منتظر افزایش قیمت سکه باشیم 
یا کاهش آن؟ قیمت ســکه امامی از ابتدای ســال تاکنــون حدود ۶۴ درصد 
افزایش یافته است. پایان اسفند ماه سال گذشته قیمت این سکه ۱۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان بود، اما در بازار امروز با نرخی بیش از ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان خرید و فروش شد.در ۹ ماه و نیمی که از سال ۱۴۰۱ می گذرد، سکه ۹ 
مرتبه در یک کانال نوســان کرده است. اولین بار ۲۹ فروردین ماه روند قیمت 
سکه امامی نزولی شد و تا ۱۹ اردیبهشت ماه در همان کانال نزولی خود نوسان 
کرد. اما بعد به فاصله یک هفته با رشد قیمتی که در پیش گرفت، از کانال ۱۳ 
میلیون تومان به کانال ۱۴ میلیون تومان رفت.از روز ۲۵ اردیبهشــت تا هفتم 
خرداد ماه نیز سکه برای بار دوم وارد فاز نوسان محدود شد. اما روند صعودی را 
در روز هشتم خرداد ماه در پیش گرفت و پس از یک هفته کانال ۱۵ میلیون 
تومان را نیز فتح کرد.مرتبه سوم که سکه در یک کانال نوسان کرد هفته آخر 
خرداد تا هفته اول تیر ماه بود. اما این نوسان رشدی به همراه نداشت و سکه تا 

روز ۲۰ مرداد ماه یک پله به عقب برگشت و وارد نرخ ۱۴ میلیون تومان شد.

اخبار مذاکرات بازارها را در تابستان سوزاند
اگرچه آن زمان معامله گران بازار انتظار رشد را داشتند، چرا که سکه دو مرتبه 
کاهش قیمت را تجربه کرد. اما اخبار مذاکرات در دو هفته پایانی مرداد چنان 
بــازار را تحت تاثیر قرار داد که ســکه را تا روز ۲۰ شــهریور ماه به کانال ۱۳ 

میلیون تومان کشاند.
اواخر شــهریور ماه اخبار مثبتی از وین مخابره نشد. بازارها نیز به کف قیمتی 
خود رســیده بودند. قیمت دالر آن زمان ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود که برای 
بســیاری از بازاری ها رقم غیرقابل باوری به حســاب می آمد.اگرچه بازارها در 
تابســتان حسابی آب رفته بودند، اما نتیجه بخش نبودن مذاکرات موتور رشد 
قیمت را از روز ۲۰ شــهریور ماه شارژ کرد. قیمت سکه امامی ظرف ۳ روز از 
کانال ۱۳ میلیون تومان، وارد کانال ۱۴ میلیون تومان شــد.پس از یک وقفه 
حدود ۲ هفته ای سکه دوباره جان گرفت و ۳ روزه خود را به نرخ ۱۵ میلیون 

تومان رساند. اما از هفه اول مهر تا هفته اول آبان ماه بازار سکه امامی به نوعی 
فریز شده بود و قیمت این فلز گران بها روی مرز ۱۵ میلیون تومان نوسان کرد.

آبان ماه اما شروع طوفانی برای سکه بود. رشد قیمت سکه از روز نهم آبان شروع 
شد و حدود ۲ ماه ادامه داشت. قیمت سکه از ۱۵ میلیون تومان تا ۲۲ میلیون 
تومان رفت. اگرچه در این مســیر ۲ ماهه ســکه چند مرتبه توقف کرد، اما به 
معنای ایســتادن نبود، بلکه نفسی تازه کرد و پرقدرت ادامه دارد.در یک هفته 
اخیر اما بازارها کم نوســان ظاهر شده اند. از ابتدای هفته سکه امامی در کانال 
۲۰ میلیون تومان نوســان می کند و نتوانسته خود را به باالی مرز ۲۱ میلیون 
تومان نزدیک کنــد. تحلیل گران و معامله گران بازار علت توقف روند صعودی 
بازارها را سیاست های امنیتی بانک مرکزی در بازار دالر می دانند.در پایان هفته 
اول دی مــاه، وقتی دالر بازار آزاد نرخ های عجیبی را به خود می گرفت، رئیس 
کل بانک مرکزی عوض شد. صالح آبادی رفت و فرزین بر کرسی مهم ترین نهاد 
پولی و مالی کشور نشســت. آمدن فرزین همراه با خط و نشان بود. برخی از 

معامله گران بازار ارز نیز در همان روزها دستگیر شدند.

قیمت سکه رشد می کند؟
جــو امنیتی و نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دالر نیمایی کار خودش 
را کرد و حاال یک هفته ای می شود که بازارها آرام گرفته اند. آیا این توقف یک 
هفته ای بازارها ادامه دار است؟ یا باید منتظر رشد باشیم؟نمودار زیر روند قیمت 
سکه را از ابتدای امسال نشان می دهد. براساس رفتار سکه در این نمودار، روند 
قیمتی این فلز ارزشــمند معموال پس از یک توقف یک هفته تا ۱۰ روز، وارد 
فاز صعودی می شــود. فقط در تابستان به دلیل عامل سیاسی، الگوی »توقف 
– رشــد« تکرار نشده است.در واقع در تابستان اخبار برجامی مهمترین عامل 
اثرگذار بازار بوده اســت. در این مدت وقتی بازار افت کرده نتوانســته به روند 
صعودی برگردد. اما در مابقی مسیر سکه بعد از یک رشد، کمی عقب نشسته، 
دوباره رشــد کرده اســت.در حال حاضر نیز سکه یک هفته ای می شود که در 
موضع عقب نشــینی قرار دارد. به نظر می رسد برای افت قیمت سکه به اخبار 
قوی از توافق یا اقدام مثبت دیگری نیاز هست. البته احتمال نوسان در همین 

محدوده برای حدود ۲ هفته نیز دور از ذهن نیست.

سکه به کدام سمت می رود؟

جزئیات درآمد دولت از مالیات های مختلف

 مالیات از طالی سیاه سبقت گرفت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

 بودجه 1402 سه دوازدهم شد

 واگذاری فرایند اخذ پروانه کار اتباع خارجی 
به کاریابی ها

عضو کمیســیون برنامه و بودجه اظهار داشت: با تغییر رییس بانک مرکزی استیضاح وزیر اقتصاد از دستور کار 
خارج نشده اما در حال حاضر استیضاح وزیر بهداشت در اولویت کار مجلس است.جبار کوچکی نژاد در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد منتفی نشده  است، اظهار داشت: با تغییر رییس بانک 
مرکزی استیضاح وزیر اقتصاد از دستور کار خارج نشده اما در حال حاضر استیضاح وزیر بهداشت در اولویت کار 
مجلس است. وی ادامه داد: وزرای زیادی در برنامه استیضاح هستند و نمایندگان استیضاح های زیادی را دنبال 
می کنند. وزیر بهداشت، وزیر ورزش، وزیر اقتصاد در اولویت استیضاح ها قرار دارند و به دلیل ناکارآمدی هایی که 

در حوزه اقتصاد و درمان دیده می شود....

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

تحویل ندادن کاال به بهانه گران شدن ارز تخلف است

پس از 11 بار شکست پیاپی برای تعیین کرسی ریاست 

مجلس آمریکا تعطیل شد
سرپرست مرکز ملی هوا سازمان محیط  زیست خبر داد

مازوت سوزی در ۱۴ نیروگاه بخاری کشور
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سال نو میالدی را به تمام مردم دنیا تبریک عرض نموده و در این سال 
جدید سرمایه گذاری امن و پر سودی را برای شما آرزومند است.

دکتر فرزاد وجیهی موسس هلدینگ آروگروپس
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گزیده خبر

آمریکا: احیای برجام را از دستور کار خارج 
کردیم

ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا با بیــان اینکه برجام ماه هاســت که از 
دستورکار کاخ سفید خارج شده، گفت دولت اکنون روی مقابله با همکاری 
روزافزون امنیتی بین ایران و روســیه تمرکز کرده اســت.به گزارش فارس، 
در ادامه اظهارات مخرب و تحریک آمیز مقامات غربی مبنی بر به بن بســت 
رســیدن روند احیای توافق هســته ای با ایران، واشــنگتن بار دیگر از عدم 
توجه به این مســئله خبر داد.»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
شامگاه چهارشنبه گفت که دولت »جو بایدن«، احیای توافق هسته ای را از 
دستورکار سیاست خارجی خود مرتبط با ایران، خارج کرده است.به نوشته 
وبگاه »ریانووستی«، پرایس طی نشست خبری در این وزارتخانه اظهار داشت 
که آمریکا اکنون روی کارشکنی در همکاری نظامی-فنی بین ایران و روسیه 
تمرکز کرده اســت.وی در این باره توضیح داد: »برجام برای ماه هاست که از 
دســتورکار خارج شده است. اولویت دستورکار ما، انجام هر کاری است که 
می توانیم تا حقوق مردم ایران را حفظ کرده و با همکاری روزافزون امنیتی 
بین ایران و روسیه مقابله کنیم«.از سوی دیگر، کاخ سفید نیز می گوید که 
به دنبال ضربه زدن به صنعت تولید هواپیماهای بدون سرنشین توسط ایران 
و جلوگیری از رسیدن قطعات آمریکایی به آنهاست.خبرگزاری »رویترز« به 
نقل از »آدرین واتســون« سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نوشت: 
»ما در حال ارزیابی گام های بیشــتری در حوزه کنترل صادرات هستیم تا 

دسترسی ایران به فناوری های مورد استفاده در پهپادها را محدود کنیم«.
پیــش از این نیز پایگاه خبری آمریکایی »المانیتور« در گزارشــی از تالش 
فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه برای روی آوردن به 

مدل جدید به منظور مهار ایران خبر داده بود.

ادعای سی ان ان درباره قطعات آمریکایی 
پهپاد ایرانی شاهد

شبکه خبری آمریکایی ســی ان ان در گزارشی اختصاصی گفت در یکی از 
پهپادهای جنگی ایرانی سرنگون شده از قطعات تولید شده توسط بیش از ده 
شــرکت آمریکایی استفاده شده است.به گزارش عصر ایران، در این گزارش 
که  منتشــر شده، آمده است که بر اســاس یک ارزیابی اطالعاتی اوکراین، 
به نظر می رســد ۴۰ قطعه از مجمــوع ۵۲ قطعه ای که اوکراینی ها از پهپاد 
ایرانی شــاهد-۱۳۶ برداشته اند، در ۱۳ شــرکت مختلف آمریکایی ساخته 
شده و ۱۲ قطعه دیگر نیز ســاخت شرکت های کانادایی، سوئیسی، ژاپنی، 
تایوانی، و چینی است.کارشناسان به سی ان ان گفته اند حتی با وجود این که 
بسیاری از شرکت ها وعده افزایش نظارت بر اجرای درست قوانین صادراتی 
را می دهند، کنترل مقصد نهایی این قطعات پرکاربرد در بازار جهانی اغلب 
برای تولیدکنندگان بسیار دشوار است.این گزارش می گوید ارزیابی اطالعاتی 
اوکراین گواه دیگری است که نشــان می دهد با وجود تحریم ها، جمهوری 

اسالمی ایران همچنان به فناوری های تجاری دسترسی گسترده ای دارد.

رئیس جمهور:

دست رانتخوارانی که چشم به ثروت کشور دارند را قطع خواهیم کرد
بهارستان- رئیس جمهور گفت: دست افراد سودجو و رانت خوار 
و کسانی که می خواهند به بیت المال و حقوق مردم و ثروت های 
کشور دست اندازی کنند، قطع خواهیم کرد.به گزارش خبرنگار 
مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر پنجشنبه 
طی ســفر به بهارستان و پس از شــرکت در شورای اداری این 
شهرستان در جمع مردم با بیان اینکه مردم این منطقه مردمانی 
دل داده به نظام و اهل بیت هســتند اظهار داشــت: ایمان به 
خدا، انقالب بودن و ایستادگی بر ارزش ها از بزرگترین سرمایه ها 
است که باید حفظ شوند.رئیسی با اشاره به اینکه در بهارستان 
مردمی داریم که کارشان تولید است و این افتخار برای منطقه 
است گفت: مردم بهارستان از بخش های مختلف از کشور گرد 
هــم آمدند نه تنها باری بر مردم تهران اضافه نکرده اند بلکه بار 
تهــران را هم به دوش می کشــند چرا کــه در این منطقه زن 
و مرد به اشــتغال مشغول هســتند و آمارهای خوبی از سطح 
اشتغال داریم و برای ارتقا زحماتی که شما می کشید دولت هم 
باید کمک کند تا شــاهد پیشرفت شهرستان باشیم.وی افزود: 
امروز از بیمارســتان نیمه کاره بهارستان بازدید شد طرحی که 
ســال ها قبل باید به پایان می رسید و در این خصوص مقرر شد 
ایجاد فضای آموزشــی و ورزشی بیشتر در بهارستان تاکید کرد درمانی تا یک سال آینده برطرف شود.رئیس جمهور بر ضرورت با ســرعت کار این مرکز پیش رود تا نیاز مردم منطقه به مراکز 

و گفت: در این منطقه مرکز آموزشــی به اندازه جمعیت نیست 
و حداقل به ۱۰ تا ۱۵ مدرسه نیاز است که قرار شد با سرعت و 
پیش از یک سال آینده ۱۵۰ کالس درس در منطقه بهارستان 
ایجاد شود.رئیســی اظهار داشــت: در طول دوره فعالیت دولت 
سیزدهم ۳ هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل به چرخه 
تولید برگشــته اســت و تمام تالش ما این است که در کاالی 
اساسی و سفره خود نیازمند خارج کشور نباشد و می شود کاری 
کرد که در کاالهای اساســی نیازمند بیگانه نباشیم و برای این 
امر گام هایی برداشته و برنامه ریزی انجام شده است.وی با تاکید 
بر اینکه باید همه دولت و وزرا در میان مردم بیایند و حرف شان 
را بشنوند عنوان داشت: نوکری مردم افتخار ماست و این نکته 
را به مســئوالن هم گفته ام که در ادارات و سازمان ها هم برای 
گره گشایی و حل مسائل مردم نباید از هیچ کوششی دریغ شود 
و مردم هم باید احساس کنند که کارشان انجام می شود و البته 
از هر ارتباط ناشایستی در انجام امور مردم باید پرهیز شود.رئیس 
جمهور بر قطع دست رانتخواران در همه زمینه ها تاکید و عنوان 
داشت: دست افراد سودجو و رانت خوار و کسانی که می خواهند 
به بیت المال و حقوق مردم و ثروت های کشــور دســت اندازی 

کنند، قطع خواهیم کرد.

وزارت خارجه تاکید کرد: ایران ضمن بازنگری در مناســبات فرهنگی با فرانسه و 
بررسی امکان ادامه فعالیت فرهنگی فرانسه در ایران،در گام نخست فعالیت انجمن 
ایران شناســی فرانسه در کشورمان را تعطیل می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به اقدام موهن نشریه بدنام 
فرانســوی در زیر پا گذاشتن موازین شــناخته شده اخالقی، تعدی ددمنشانه به 
مقدسات دینی، هتک ساحت مرجعیت سیاسی و مذهبی و نیز اهانت به نمادهای 
حاکمیتی و ارزش های ملی کشورمان، با صدور بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران اقدام موهن نشریه بدنام فرانسوی در 
زیر پاگذاشتن موازین شناخته شده اخالقی، تعدی ددمنشانه به مقدسات دینی، 
هتک ساحت مرجعیت سیاســی و مذهبی و نیز اهانت به نمادهای حاکمیتی و 
ارزش های ملی ایرانیان را به شدیدترین عبارات محکوم کرده و آن را نشانه دیگری 
از دست اندازی صهیونیسم بر عرصه رسانه در جهت ترویج اسالم ستیزی، اشاعه 

تنفر و تفرقه بین جوامع و انسان ها می داند.اقدام ضدانسانی نشریه هتاک فرانسوی 
که شوربختانه سال ها اســت بی محابا مفهوم واالی »آزادی بیان« را مستمسک 
و پوششــی برای اقدام های ضدفرهنگی و هتک حرمت انسان ها، کرامت انسانی 
و ارزش های واالی اخالقی و مذهبی قرار داده اســت، استمرار تحرکات مشابهی 
اســت که از جمله در قالب انتشــار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر اعظم 
)ص( در ســال های قبل بروز یافت و موجب خشــم و اعتراض مقدس مسلمانان 
در سراســر جهان گردید.جمهوری اسالمی ایران ضمن تقبیح بی عملی ادامه دار 
مراجع ذیربط فرانسه در مقابله با مظاهر اسالم ستیزی و نفرت پراکنی نژادپرستانه 
در نشریات فرانسوی، مسئولیت مستقیم دولت فرانسه برای پاسخگو کردن عامالن 
و بانیان چنین نفرت پراکنی هایی را یادآور شده و خواستار مقابله جدی با اسالم 
ستیزی و اسالم هراسی جاهالنه به عنوان مظهر نژادپرستی نهادینه شده در این 
کشور است.در این راســتا به اطالع مردم بزرگ و شریف ایران و دیگر مسلمانان 
جهان می رســاند با توجه به عدم اتخاذ تدابیر منطقی از ســوی مقامات فرانسه 
بــرای جلوگیری و مقابله با نفرت پراکنی و توهین و هتاکی به مقدســات دینی 

مسلمانان و ارزشهای اخالقی و ملی ایرانیان، 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
ضــرورت مقابله جدی با ســو اســتفاده از 
ارزش های اصیل آزادی بیان را که بقا و قوام 
آن در احترام به انسان و انسانیت و مقدسات 
دینی، مذهبی و ملی همه انسان ها است، در 
ســطوح مختلف و به نحو مقتضی به طرف 
فرانســوی منعکس کرده اســت.وزارت امور 

خارجه جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر مسؤولیت غیرقابل انکار دولت فرانسه 
در برابر نقض حرمت آزادی، هتک حقوق بشر، اهانت به ارزشهای دینی، تعدی به 
باورهای مذهبی و تهدید حاکمیت ملی دیگر کشــورها از سوی اشخاص حقیقی 
و حقوقی تحت حاکمیت دولت فرانسه، سکوت در برابر اقدام ضد فرهنگی و ضد 
انسانی نشریه مبتذل فرانسوی را برنتابیده و ضمن بازنگری در مناسبات فرهنگی 
با فرانســه و بررسی امکان ادامه فعالیت فرهنگی فرانسه در ایران، در گام نخست 
فعالیت انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران را تعطیل می کند.بدیهی است مطالبه 
ملت ایران از دولت فرانسه برای پاسخگو کردن عامالن و مروجان اقدامات موهن 
اخیر و جلوگیری از تکرار آنها با جدیت پیگیری شده و تدابیر مقتضی در این زمینه 

نیز اتخاذ خواهد گردید.

در پاسخ به اقدام مبتذل نشریه فرانسوی؛

»انجمن ایران شناسی فرانسه« در ایران تعطیل شد
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گزیده خبر

واکنش وزارت اقتصاد به اخبار عضویت 
FATF ایران در

وزارت اقتصاد اعالم کرد که نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به 
مراجع عالی کشور اعالم نشده استبه گزارش ایسنا، در پی انتشار خبری درباره 
عضویت جمهوری اســالمی ایران در نهاد FATF در برخی رسانه ها، مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت اقتصاد تاکید کرد، نظر این وزارتخانه در این باره 
هنوز به مراجع عالی کشــور اعالم نشده است .در اطالعیه مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین اشــاره شده است که 
هرگونه تصمیم گیری در این موضوع، پس از اخذ نظر دســتگاههای متولی و 

جمع بندی مراجع عالی کشور اتفاق خواهد افتاد.

واگذاری فرایند اخذ پروانه کار اتباع خارجی 
به کاریابی ها

کارفرمایــان متقاضی اســتفاده از خدمات اتباع خارجی در اســتان تهران به 
منظور بهره گیری از خدمات مطلوب تــر با مراجعه به کاریابی های منتخب در 
سطح استان، نسبت به ثبت نام اولیه، تشکیل پرونده الکترونیک تبعه و ارسال 
درخواست صدور روادید و تمدید پروانه کار اقدام کنند.به گزارش ایسنا، سامانه 
جامع اشــتغال اتباع خارجی شهریور ماه امسال از سوی معاون اشتغال وزارت 
کار در ۱۴ اســتان راه اندازی شد. به موجب این سامانه از ابتدای مهرماه تمام 
واحدهای اجرایی در استان ها موظف شدند درخواست های مرتبط با استفاده از 
خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت 
و رسیدگی کنند.کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از خدمات اتباع 
خارجی نیز طبق ماده ۱۲۱ قانون کار جمهوری اســالمی ایران پس از ثبت نام 
و ایجاد پرونده شــخصی الکترونیکی در ســامانه جامع اشتغال اتباع خارجی 
می توانند نســبت به ثبت درخواســت در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، 
تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام کنند.محمود کریمی بیرانوند - معاون 
اشتغال وزارت کار- تاکید دارد که سراسر کشور باید به این سامانه متصل شوند.
وی از تمام واحدهای اجرایی در اســتان ها خواسته تا درخواست های مرتبط با 
خدمات اشــتغال اتباع خارجی را از طریق سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی 
ثبت کنند.در همین راســتا و با توجه به راه اندازی سامانه جامع اشتغال اتباع 
خارجی در کشور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به منظور 
کاهــش مراجعات حضوری و اجرای کامل دولــت الکترونیک، به عنوان اولین 
دســتگاه اجرایی در کشــور ارائه خدمات غیر حضوری در حوزه اشتغال اتباع 
خارجی را آغاز کرده است.ســید هادی علوی - دبیر هیات فنی اشــتغال اتباع 
خارجی استان تهران - از کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی 
خواسته تا در صورت تمایل به منطور بهره گیری از خدمات مطلوب تر با مراجعه 
به کاریابی های منتخب در سطح استان نسبت به ثبت نام اولیه، تشکیل پرونده 
الکترونیک تبعه و ارسال درخواست صدور روادید و تمدید پروانه کار اقدام کنند.
وی از برگزاری دوره یک روزه مبانی اشــتغال اتباع خارجی برای کاریابی ها و 
نحوه کار با ســامانه با همکاری انجمن صنفی کاریابی های خصوصی اســتان 
تهــران خبر داد.به گفته علوی، با واگذاری بخش اول فرآیند اخذ پروانه کار به 
کاریابی های منتخب استان، ضمن تکریم ارباب رجوع، کاهش زمان فرآیند اخذ 
پروانه کار و جلب رضایت مخاطبین در راستای اجرای دولت الکترونیک محقق 
خواهد شد.سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی با هدف شفاف سازی و ساماندهی 
فعالیت اتباع بیگانه در کشــور راه اندازی شده و همه درخواست های مرتبط با 
http://eatba.mcls.gov.  خدمات اشتغال اتباع خارجی باید در این سامانه به نشانی

ir به ثبت رسیده باشد.به گزارش ایسنا، کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات 
اتباع خارجی می توانند صرفا بعد از ثبت نام و تشــکیل پرونده الکترونیکی در 
سامانه، درخواست خود را در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید 

و یا ابطال پروانه کار به ثبت برسانند.

با حضور مدیران ارشد حوزه سالمت صورت گرفت؛ 
برگزاری رویداد فناوری های تحول آفرین و 
سالمت هوشمند توسط آکادمی همراه اول

 آکادمی همراه اول اقدام به برگزاری رویداد »فناوری های تحول آفرین و سالمت 
هوشمند« با هدف آگاهی بخشی به مدیران ارشد حوزه سالمت درباره تحوالت 
عرصــه دیجیتال کرد.به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار 
ایران، رویداد » فناوری های تحول آفرین و ســالمت هوشــمند« روز گذشته 
چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱، با حضور حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه 
اول، محمدعلی محســنی بندپی نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، ناصر سیم فروش مشاور عالی وزیر بهداشت، محمدعلی 
اخایی معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه 
اول، مصطفی درجزی مدیرکل کســب و کار ســازمانی همراه اول و علی اکبر 
حکمتی کیا مدیر آکادمی همراه اول در آمفی تئاتر ساختمان ستاره ونک تهران 
برگزار شد.در این رویداد یک روزه، ضمن معرفی کاربردهای فناوری های تحول 
آفرین در حوزه ســالمت، ظرفیت های همراه اول در حوزه هوشمندسازی این 
حوزه ارائه و زمینه های همکاری تشریح شد.حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل 
همراه اول در این رویداد با بیان اینکه از سه سال گذشته فعالیت های اساسی 
در راســتای توســعه ســرویس های دیجیتال در همراه اول را آغاز کرده ایم، 
گفت: زیرســاخت اجرای سرویس های دیجیتال در همراه اول فراهم است تا با 
بکارگیری ابزارهای فناورانه، راهکارهایی را برای بهبود فرآیندهای حوزه سالمت 
داشــته باشیم.وی در ادامه با شرح ســاختار و بدنه فنی پلتفرم های دیجیتال 
توســعه داده شده همراه اول، گزارشــی از فعالیت های شرکت همراه کسب و 
کارهای هوشــمند و مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه کشور ارائه 
داد. محمدعلی محســنی بندپی، نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اســالمی در این رویداد ضمن بیان اینکه علی رغم پیشرفت 
تکنولوژی، در حوزه ســالمت از آن بی بهره هســتیم به تشریح ابعاد مختلف 
»ســالمت هوشــمند« و نقش آن در کنترل هزینه های این حوزه اشاره کرد.

گفتنی است در این رویداد بابک حسین خلج دکتری مهندسی برق از دانشگاه 
اســتنفورد، ســیدمهدی خلیق رضوی دکتری علوم مغز و شناخت از دانشگاه 
کمبریج و محمدعلی اخایی معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز 
تحقیق و توســعه همراه اول نیز در زمینه های اینترنت اشــیا و فناوری 5G و 
همچنین هوش مصنوعی و واقعیت مجازی به ارائه مطالب تخصصی و آموزشی 
در این حوزه برای شــرکت کنندگان رویــداد پرداختند.آکادمی همراه اول این 
رویداد را همســو با ماموریت همراه اول که »تحقق رویای دیجیتال« اســت، 
برگزار کرد تا ضمن آگاهی بخشی به مدیران ارشد حوزه سالمت درباره تحوالت 
عرصه دیجیتال، راهکارهای مواجهه با این تغییر و تحوالت و بسترهای توسعه 
داده شده در نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران به عنوان راهکارهایی 
هوشــمندانه، نیز تزریق دانش کند که نهایتا مورد تقدیر و تشکر ویژه اعضای 

حاضر در رویداد قرار گرفت.

روسای کل بانک مرکزی ایران و قطر دیدار کردند
آغاز دیپلماسی منطقه ای در حوزه پولی و بانکی

رئیس کل بانک مرکزی به منظور توســعه و تقویت ارتباطات و مناســبات پولی و بانکی با 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس، در صدر هیئتی تخصصی وارد دوحه پایتخت قطر شد.به 
گزارش ایســنا، به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزیــن - رئیس کل بانک مرکزی - در 
دیدار با شیخ بندر بن محمد آل ثانی - رئیس کل بانک مرکزی قطر - بر توسعه همکاری ها 
و ارتباطات پولی و بانکی میان تهران و دوحه تاکید کرد.وی با تاکید بر چشــم انداز مثبت 
مناســبات اقتصادی ایران و قطر تاکید کرد: با افزایش همکاری های پولی و بانکی میان دو 
کشور به همراه در دستور کار قرار دادن پیمان های پولی دو و چندجانبه قطعا به اهداف پیش 
بینی شــده در مناسبات تهران دوحه خواهیم رسید.همچنین در این دیدار رئیس کل بانک 
مرکزی قطر بر عالقه مندی این کشور برای افزایش مناسبات بانکی و پولی با ایران تاکید کرد 
و گفت: توســعه مناسبات بانکی با جمهوری اسالمی ایران جزو اولویت های اصلی ماست و 
این همکاری ها قطعاً به نفع دو کشور خواهد بود.وی تصریح کرد: از هر ابزاری برای تعمیق 
و افزایش همکاری ها و مناسبات بانکی و پولی بین قطر و ایران استفاده خواهیم کرد.گفتنی 
اســت، دکتر صفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه نیز رئیس کل بانک مرکزی را در این 
سفر همراهی می کند. افزایش تبادالت و همکاری های پولی و بانکی ایران با کشورهای حاشیه 

خلیج فارس در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

 بودجه ١۴٠٢ سه دوازدهم شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: با تغییر رییس بانک مرکزی استیضاح وزیر 
اقتصاد از دســتور کار خارج نشــده اما در حال حاضر استیضاح وزیر بهداشت در اولویت 
کار مجلس اســت.جبار کوچکی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه 
اســتیضاح وزیر اقتصاد منتفی نشده  است، اظهار داشــت: با تغییر رییس بانک مرکزی 
استیضاح وزیر اقتصاد از دستور کار خارج نشده اما در حال حاضر استیضاح وزیر بهداشت 
در اولویت کار مجلس اســت. وی ادامه داد: وزرای زیادی در برنامه اســتیضاح هستند و 
نمایندگان استیضاح های زیادی را دنبال می کنند. وزیر بهداشت، وزیر ورزش، وزیر اقتصاد 
در اولویت استیضاح ها قرار دارند و به دلیل ناکارآمدی هایی که در حوزه اقتصاد و درمان 
دیده می شود مجلس به این موضوعات ورود کرده و اگر دولت خودش به حذف این افراد 
ناکارآمد اقدام کند مجلس زمان بیشتری برای بررسی بودجه و برنامه هفتم خواهد داشت. 
هر چند با توجه به برنامه کاری مجلس زمان محدود اســت اما در همین زمان محدود 
استیضاح ها را دنبال می کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: اگر وزرای 
ناکارآمد را حذف کنیم امیدواری مردم به بهبود شرایط بیشتر می شود و شرایط برای بر 
سرکار آمدن نیروهای توانمند ایجاد خواهد شد. کوچکی نژاد درباره عدم اجرای کاالبرگ 
در ســال آینده و در نظر گرفتن یارانه نقدی در بودجه ۱۴۰۲ گفت: بودجه ۱۴۰۲ هنوز 
منتشر نشده است اما دولت درباره یارانه باید طبق قانون عمل کند و کاالبرگ را به اجرا 
برســاند. سفره مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و دولت 
باید کاالی اساسی را برای مردم تامین کند نه اینکه پول نقد را به عنوان یارانه بین مردم 
توزیع کند چراکه این اقدام هم اثر تورمی خواهد داشت. وی همچنین درباره زمان آغاز 

بررسی بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد: در این شرایط اقتصاد کشور، ایجاد هرگونه شوک کمکی 
بــه مردم نخواهد کرد و تهدیداتــی دارد. دولت در ارائه الیحه بودجه به مجلس یک ماه 
تاخیر داشته و با تاخیر بودجه را تحویل داد و از سوی دیگر عده ای در مجلس اصرار دارند 

که دولت در ابتدا برنامه هفتم را ارائه دهد و مشــخص است که این دعوا  بر سر بودجه 
و برنامه هفتم مشــکالتی را در کشــور اضافه می کند. باید توجه داشته که برای فعاالن 
اقتصادی و سرمایه گذاران سند بودجه و برنامه هفتم بسیار مهم است حال اینکه هر دوی 
این سند در ابهام هستند و همین ابهام آسیب هایی را به اقتصاد وارد می کند. این نماینده 
مجلس ادامه داد: دولت و مجلس باید با همکاری این مشکل را حل کنند نباید این روش 
که بودجه را گرو گرفته اند تا برنامه ارائه شــود و دولت هم برنامه را نمی آورد ادامه پیدا 
کند و این مشــکل سریعا حل شود. وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ سه دوازدهم خواهد 
بود، گفت: آیین نامه داخلی می گوید اگر ۱5 آذر بودجه تحویل نشد و در صورت ارایه با 
تاخیر، کار به ارائه بودجه سه دوازدهم می کشد. مجلس هفته آینده مشغول کار خواهد 
بود اما هفته بعد آن نمایندگان در حوزه انتخابی مشغول به کار خواهند بود و ارائه بودجه 
به بهمن ماه می افتد و بهمن ماه دیگر زمانی نیســت که مجلس بتواند به بررسی بودجه 
در دو ماه باقیمانده بپردازد. در این شــرایط تنها راه ارائه بودجه سه دوازدهم است. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده از سوی 
وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت پیش بینی کرده با اجرای سیاست هایی می تواند نرخ دالر 
را کاهش و نرخ تورم را هم کمتر کند اما اینکه این سیاست های پیش بینی شده واقعا به 
اجرا برسد موضوع دیگری است و نمی دانیم این احتماالت در اقتصاد شکننده ایران تا چه 
حد امکان دارد به واقعیت نزدیک شود. به هر حال دولت اعالم کرده هدفش کاهش نرخ 
تورم و افزایش تولید است و در برای تحقق این اهداف دولت باید اقداماتی را انجام دهد 

از جمله اینکه بودجه ۱۴۰۲ را بدون کسری بودجه ریزی کند.

هر برگ از اوراق مســکن ســال جاری، از یک 
هفته قبل ۱۰8 هزار تومان آغاز شــده و امروز 
ایــن اوراق به ۱٬۲۳۲٬۰۰۱ هزار ریال رســیده 
است.به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت 
قیمت ارواق مســکن )تســه( ســال گذشته 
خروردین ماه به ۱.۲۴۰.۰۰۰ هزار ریال و در اردیبهشــت ماه ۱.۲۰۰.۷۰۰ هزار ریال 
و در خرداد ماه ۱.۲۴۰.۱۰۰ هزار ریال بود و این اوراق در دی ماه ســال گذشته نیز با 
قیمت ۱.۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان معامله می شــد و در سال جاری با قیمت ۱٬۲۳۲٬۰۰۱ 

معامله شده است.

تفاوت قیمت اوراق برای مجردها و متأهل ها
مجردهایــی که قصد خرید خانه در پایتخت را دارنــد می توانند ۲8۰ میلیون تومان 

تسهیالت دریافت کنند که شال مل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 8۰ 
میلیون تومان وام جعاله می باشد لذا برای آن ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه 
اوراق تسه خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با قیمت ۱٬۲۳۲٬۰۰۱ حدود ۴۹ 
میلیون و ۲8۰ هزار تومان می شود و برای 8۰ میلیون وام جعاله میز باید ۱۶۰ ورق به 
مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان خریداری کنند که جمع اوراق خریداری شده ب 

مبلغ ۶۷ میلیون و ۲5۶ هزار تومان خواهد شد.

متأهل ها نیز برای خرید خانه در پایتخت ۴8۰ میلیون تومان که هر نفر ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت و 8۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت خواهند کرد با یان تفاوت که 
زوجین برای وام مســکن باید 8۰۰ برگه تسهیالت دریافت کنند که هزینه آن حدود 
۹۶ میلیون و5۶۰ هزار تومان اوراق تسه تهیه کنند با هزینه وام جعاله باید حدود ۱۱5 

میلیون و ۲۹۶ هزار تومان پرداخت نمایند.

به جای وام خانه متری در بورس عرضه شود
علیرضا مهدی زاده، کارشــناس بازار مســکن درخصوص اینکه حدود یک چهارم وام 
مسکن برای خرید اوراق صرف خواهد شد و با این وام حتی نمی توان در تهران 5 متر 
خانه خرید به خبرنگار مهر گفت: اگر دارایی شــما ۳۰۰ میلیون باشد اصاًل شما جزو 
متقاضیان خرید مسکن محسوب نمی شوید با وام مسکن و یک میلیارد پول نمی توان 
خانه دلخواه پیدا کرد و در اخر اطراف تهران شــاید بتوان خانه خریداری کرد.وی در 
ادامه بیان کرد: دولت باید به جای اینکه وام مکســن را تغییر دهد باید ساخت وساز 
را تســریع بخشد یعنی برای انبوه سازان و سازندگان تسهیالت ویژه در نظر بگیرد تا 
ســاخت و ســاز در زمین های دولتی آغاز شود و این روند ساخت وس از تسریع شود.

این کارشــناس بازار مسکن پیشنهاد خرید خانه های متری را داد و گفت: خرید اوراق 
خانه در بازار بورس می تواند راهکاری باشد برای خانه دار شدن مردم به طور مثال هر 
فرد در بازه زمانی یک سال اگر بتواند اوراق خانه ۷۰ متری را تهریه کند آن واحد را از 
شرکت انبوه ساز بگیرد و اگر نتوانست در ان بازده پرداخت نمایند سود آن را از طریق 
بازار سرمایه که بازاری شفاف است دریافت کند اینگونه نه ارزش پول خریدار کاهش 

پیدا می کند نه خریدار از خرید خانه ناامید می شود.

عدم امکان خرید مسکن حتی با وام
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گزیده خبر

پرونده تفکیک آب شرب و بهداشتی در 
تهران بسته شد

هرچند که ایده »تفکیک آب شرب و آب بهداشتی« در ایران، سابقه ای بیش از 
یک دهه دارد اما علیرغم نظرات مختلف طی ســال های اخیر، هنوز این طرح 
وارد مرحله اجرایی نشده و آنطور که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران نیز 
اعالم کرده، برنامه ای برای اجرای این طرح در پایتخت نیست، چراکه توجیه 
اقتصادی ندارد.به گزارش ایسنا، طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی مدت زمان 
زیادی است که پشت در تصمیم گیری ها مانده و نظرات متفاوتی برای اجرای 
این طرح داده می شــود. حساسیت سازمان های ناظر بر کیفیت آب بهداشتی 
دلیلی شــد تا این طرح تا کنون مورد توجه جدی مسئوالن آبی قرار نگیرد و 
این در حالی است که ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد 
آب با هزینه های گزاف تولید و با هزینه های بسیار سنگین تصفیه می شود و 
سپس در پروسه های هزینه بر تبدیل به آب قابل شرب می شود و در شبکه 
توزیع شــهری قرار می گیرد.این فرایند درحالی است که فقط شش درصد از 
آب تولیدی به مصرف شرب انسانی می رسد و مابقی صرف مصارف بهداشتی 
)شست و شو(، آبیاری فضای سبز خانگی و استحمام می شود و در واقع بخش 
اعظمی از هزینه های تولید آب شرب در پروسه مصرف، به هدر می رود.با این 
حــال، عزم جدی برای اجرای این طرح در وزارت نیرو وجود ندارد و آنطور که 
محمدرضا بختیاری - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران - به ایسنا گفته، 
اجرای طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی در تهران توجیه ندارد، چراکه تهران 
به دلیل اینکه آب خام با کیفیتی دارد و هزینه های تصفیه در تهران نسبت به 
اینکه شبکه ایجاد کنیم بسیار کمتر است، لذا اگر بخواهیم تفکیک آب شرب 
و بهداشتی را داشته باشیم حداقل باید ۹۰۰۰ کیلومتر شبکه احداث شود.وی 
با بیان اینکه این مســاله بدین معناست که نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
برای اجرای این طرح هستیم، گفت: اجرای طرح تفیک آب شرب و بهداشتی 
هیچگونه توجیه اقتصادی در تهران ندارد. در پایتخت کیفیت آب خام باالست 
و هزینه های تصفیه آب در تهران نســبت به اجرای این طرح بسیار پایین تر 
خواهد بود.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب تهران با بیان اینکه حتی اجرای 
این طرح در درازمدت نیز منفعت اقتصادی به دنبال نخواهد داشت، اظهار کرد: 
اجرای این طرح در تهران مورد بحث نیست و با توجه به اینکه کیفیت آب خام 

در تهران باالست معنا و مفهومی برای اجرای آن وجود ندارد.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان اعالم کرد؛
 افزایش ۳۸ درصدی صادرات ریلی

 به ترکیه
تبریز – شــیعه نواز: مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: در ۹ ماه سال 
جاری ۲۷۵ هزار و ۲۱۱ تن بار از طریق حمل و نقل ریلی این منطقه به ترکیه 
صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش 
یافته اســت.محمدرضا قربانی، عمده اقالم صادراتی حمل شده در این منطقه 
را شیشه فرآوری شــده، محصوالت نهایی حوزه آهن آالت، مواد پتروشیمی، 
صنایع غذایی مانند شیرینی و شکالت اعالم کرد.وی اظهار داشت: در این بازه 
زمانی ۵۸۸ هزار و ۵۷۲ تن حمل و نقل بین المللی در منطقه آذربایجان انجام 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.قربانی 
خاطرنشــان کرد: میزان حمل و نقل بین المللی در ۹ ماه سال گذشته ۵۱۲ 
هزار و ۸۳۸ تن بود.مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان، کل بار جابجا شده در 
۹ ماه امسال از طریق خطوط ریلی راه آهن این منطقه را یک میلیون و ۱٤۳ 
هزار تن اعالم کرد و گفت: این میزان نیز نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۰ درصد افزایش یافته اســت.قربانی، با اشاره به افزایش ۹۵ درصدی میزان 
بار تخلیه شده در این اداره کل، ادامه داد: در طی این مدت ٦۲٦ هزار و ٤۲۰ 
تن بار تخلیه شده است در حالی که میزان بار تخلیه شده در این اداره کل در 
سال گذشــته ۳۲۱ هزار و ۵۲۵ هزار تن بود.وی یادآوری کرد: در ۹ ماه سال 
جاری یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۱۲۳ مســافر از طریق حمل و نقل ریلی در 
این منطقه جابجا شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۱۹ هزار و 
۸۵۲ نفر بود، ۸۸ درصد افزایش یافته است.مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان 
گفت: از کل مسافران جابجا شده در این منطقه، ۳۷۳ هزار و ۱۰۱ نفر از طریق 
قطارهای حومه ای و یک میلیون و ۳۵٤ هزار و ۲۲ نفر از طریق قطارهای بین 
شهری جابجا شده اند.قربانی افزود: در ۹ ماه امسال میزان جابجایی مسافر در 
قطارهای حومه ای حدود ۳.۸ برابر و قطارهای بین شــهری حدود ٦۱ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است .

درآمد ۱۱۵ میلیارد دالری عراق 
از فروش نفت

آمار وزارت نفت عراق نشــان داد این کشــور در ســال 
۲۰۲۲، بیــش از ۱۱۵ میلیارد دالر درآمد نفتی داشــته 
است.به گزارش ایســنا، عراق طی سال میالدی گذشته 
۱.۲۰۹ میلیارد بشــکه معادل ۳.۳۲۰ میلیون بشــکه در 
روز نفت صادر کرد. این کشــور در دســامبر، حدود ۱۰۳ 
میلیون بشکه نفت صادر کرد که ۷.٦ میلیارد دالر درآمد 
به دنبال داشــت.وزارت نفت عراق در بیانیه ای با اشاره به 
آمار سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق )سومو( اعالم کرد: 
قیمت هر بشــکه نفت عراق در دسامبر به طور میانگین، 
۷۳ دالر و ٦٤ سنت بود. در مجموع، ۱۰۰.۷ میلیون بشکه 
نفت از میادین نفت در مرکز و جنوب عراق از طریق بندر 
بصره صادر شد و بیش از دو میلیون بشکه نفت از استان 
شمالی کرکوک از طریق بندر سیهان ترکیه در مدیترانه 
صادر شــد.قیمت نفت که پس از آغاز جنگ روســیه در 
اوکرایــن در فوریه ســال ۲۰۲۲، افزایش یافت به ســود 
عراق و کشورهای دیگر صادرکننده نفت بود. با این حال، 
قیمت نفت طی چند ماه گذشته به دلیل نگرانی نسبت به 
تقاضای پایینتر در بازارهای جهانی، با کاهش روبرو شده 
است.بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوا، اقتصاد عراق به 
شدت به صادرات نفت وابسته است و نفت، منبع بیش از 

۹۰ درصد از درآمدهای این کشور به شمار می رود.

قرارداد طالبان با شرکت چینی 
برای استخراج نفت

وزیر معدن دولت موقت افغانســتان اعــالم کرد دولت، 
قراردادی با یک شــرکت چینی برای اســتخراج نفت از 

حوضه آمودریا در شمال این کشور امضا خواهد کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، این نخستین قرارداد 
مهم استخراج کاال به شمار می رود که طالبان از زمان به 
قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، با یک شرکت بین المللی 
امضــا می کند.پیش از این حکومت طالبــان توافقی را با 
روسیه برای واردات سوخت و گندم با قیمت ارزان تر امضا 
کرد. این قرارداد، بزرگترین توافقنامه ای است که طالبان 
از زمان بازگشت به قدرت، امضا کرده و به گفته سخنگوی 
وزارت بازرگانی و صنعت افغانستان، شامل واردات ساالنه 
یک میلیون تن بنزین، یک میلیون تن دیزل، نیم میلیون 
تن ال پی جی و دو میلیون تن گندم، به مدت نامعلوم است.

طبق آمار وزارت بازرگانی و صنعت افغانستان، این کشور 
ساالنه ۱.۳ میلیون تن سوخت مصرف می کند.

سرپرست مرکز ملی هوا سازمان محیط  زیست خبر داد

مازوت سوزی در ۱۴ نیروگاه بخاری کشور
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  
زیســت ضمن تاکید بر عدم مازوت سوزی در تهران گفت: از 
بین ۱٦ نیروگاه بخاری در کشــور ۱٤ نیروگاه مازوت سوزی 
دارند.داریــوش گل علیــزاده در گفت و گو با ایســنا درباره 
مازوت ســوزی در نیروگاه های بخاری تهران اظهار کرد: تنها 
نیروگاه بعثت در منطقه ۱٦ تهران قابلیت مازوت سوزی دارد 
که از ســال ۹۳ با حکم قضایی این بخش آن پلمب شــده 
است.وی افزود: مازوت در نیروگاه های بخاری یا توسط صنایع 
سوزانده می شــود اما صنایع ما در چند روز اخیر قطعی گاز 
نداشــتند که بخواهند به سمت سوخت دوم و مازوت سوزی 
روند. نیروگاه هایمان نیز مازوت سوزی نداشته اند.گل علیزاده 
مازوت ســوزی در برخی نیروگاه های کشــور را تایید کرد و 
توضیح داد: از ۱٦ نیروگاه بخاری در کشور ۱٤ نیروگاه مانند 
نیروگاه طوس در مشــهد، مفتح در همدان، سهند بناب در 
تبریز، ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، شهید منتظری در 
اصفهان، شهید منتظر قائم در البرز، شهید رجایی در قزوین 
و بندرعباس مازوت ســوزی دارند.سرپرست مرکز ملی هوا و 
تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیســت علت آلودگی 
هوا را مازوت ســوزی ندانســت و افزود: به عنوان نمونه تا دو 
سال گذشته در تبریز مازوت سوزی نداشتیم اما آلودگی هوا 
بود. در ایــن مواقع می توان گفت مصرف مازوت عامل ایجاد 
آلودگی هوا نیست اما می تواند در شهرهایی که در مجاورت 

نیروگاه ها هســتند، تشــدیدکننده آلودگی هوا باشد. بدین 
جهت در سال های گذشته با وجود مصرف صرفا گاز، به علت 

وارونگی دما، آلودگی هوا داشــتیم.گل علیزاده در واکنش به 
نامه منتشــر شده که محیط زیســت از مازوت سوزی بیش 

از چهار نیروگاه خبر داشــته اما آن را تکذیب کرده اســت، 
اظهار کرد: ما هیچ وقت مازوت ســوزی در کشــور را تکذیب 
نکردیم. تنها مازوت سوزی در تهران را تکذیب می کنیم چراکه 
واقعا چنین چیزی وجود ندارد.وی درباره این پرســش ایسنا 
که آیا نیروگاه بخاری منتظرقائــم در البرز به علت نزدیکی 
بــه تهران بر آلودگی پایتخت تاثیر ندارد ؟ گفت: مســیر باد 
دارای اهمیت اســت. منتظر قائم حدود ســه هفته است که 
به علت کمبود گاز و برای توسعه درحال مازوت سوزی است. 
انتشار آلودگی از منتظر قائم به سمت شهر قدس و اسالمشهر 
خواهد بود.به گفته سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست نیروگاه شهیدرجایی قزوین اگر 
می توانست با باد ۳۰ کیلومتر آالیندگی را جابه جا کند اصال 
مشکلی وجود نداشت. ما به دنبال چنین وزش بادی هستیم 
چراکه آالیندگی منتشر شده را تخلیه و رقیق می کند اما به 
طور کلی مسیر باد شهیدرجایی به سمت اشتهارد و نظر آباد 
است و تهران در مسیر آن نیست.گل علیزاده در پایان به علت 
آلودگی هوای تهران اشــاره کرد و گفت: در نیمه دوم ســال 
که وارد فصل سرد می شــویم، با توجه به وارونگی دما، عدم 
وزش باد و سکون هوا آلودگی هوا را خواهیم داشت. در سال 
۹۷ شرایط جوی بسیار خوبی به علت باد و باران داشتیم، به 
گونه ای که سال ۹۷ از بهترین سال ها به جهت تعداد روزهای 

سالم و شرایط مطلوب بود

قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر خوش بینی به بهبود تقاضای چین برای سوخت و انتشار آماری که کاهش ذخایر 
ســوخت آمریکا را نشــان داد، حداکثر یک دالر افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۹٤ سنت معادل ۱.۲ 
درصد افزایش، به ۷۹ دالر و ٦۳ ســنت در هر بشــکه رسید. نفت برنت روز پنجشــنبه با ۸۵ سنت افزایش بسته شده بود.بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹۱ ســنت معادل ۱.۲ درصد افزایش، به ۷٤ دالر و ۵۸ ســنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا شب گذشته، با ۸۳ افزایش بسته شده بود.با این حال، هر دو شاخص پس از حدود هفت درصد کاهشی که 
در در روزهای نخســت معامالت هفته جاری داشــتند، در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارند. نگرانی ها نسبت به رکود احتمالی اقتصاد جهانی، بر فضای معامالت 
تاثیر منفی گذاشته است.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت »سی ام سی مارکتس« در این باره گفت: خوش بینی نسبت به بازگشایی اقتصاد چین به خصوص تدابیر محرک 
اقتصادی بیشتر برای تقویت بخش امالک، عامل اصلی خوش بینی برای قیمت های نفت است که دورنمای تقاضا در سال میالدی جاری را بهبود بخشیده است. افت 
ارزش دالر آمریکا هم به روند افزایشی قیمت ها در بازارهای نفت کمک کرد.چین روز پنج شنبه تدابیر حمایتی دولتی بیشتری را اعالم کرد. همچنین مقامات حمل و 
نقل چین اعالم کردند انتظار می رود شمار سفرها از طریق جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی چین در تعطیالت سال نوی چینی، به ۲.۱ میلیارد مورد برسد که دو برابر 
۱.۰۵ میلیارد سفر در مدت مشابه سال گذشته خواهد بود. پروازهای مسافری روزانه که برای فصل تعطیالت که از روز شنبه آغاز می شود، برنامه ریزی شده است، 
معادل حدود ۷۳ درصد پروازهای است که پیش از آغاز پاندمی در سال ۲۰۱۹ انجام شده بود.چین که بزرگترین وارد کننده نفت در جهان به شمار می رود، سیاست 
سختگیرانه کووید صفر را اواخر سال میالدی گذشته به یکباره متوقف کرد که به افزایش موارد ابتال به کووید در سراسر این کشور منجر شد. اگرچه فعالیت بخش 
خدمات چین در دسامبر، برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت اما روند کاهشی آهسته شد و اعتماد تجاری به باالترین حد ۱۷ ماه گذشته بهبود یافت.بر اساس 
گزارش رویترز، در آمریکا، گزارش اداره اطالعات انرژی نشان داد ذخایر سوخت هایی شامل دیزل و نفت کوره در هفته منتهی به ۳۰ دسامبر، به میزان ۱.٤ میلیون 
بشکه کاهش پیدا کرده که بسیار باالتر از پیش بینی کاهش ۳۹٦ هزار بشکه ای از سوی تحلیلگران بود. ذخایر بنزین آمریکا هفته گذشته ۳٤٦ هزار بشکه کاهش یافت 

در حالی که تحلیلگران، کاهش این ذخایر به میزان ٤۸٦ هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشــیمی گفت: درحال حاضر بنزین را به غرب آفریقا و شرق اروپا صادر 
می کنیم، پتانسیل باالیی در این حوزه وجود دارد که باید به آن توجه شود.به گزارش ایسنا، حمزه وارثی امروز در نشست خبری 
با بیان اینکه ایران چندین ســال صادرکننده بنزین و گازوییل بود، به طوری که بازار خاورمیانه را نیز در دســت داشت، گفت: با 
این وجود امسال واردکننده شدیم، زیرا به زیرساخت ها و همچنین بخش خصوصی به عنوان بازوی قدرتمند حاکمیت برای تولید 

انرژی توجه الزم را نداشتیم.وی با بیان اینکه سخت ترین شرایط را برای تحویل خوراک به ما اعمال می کنند، گفت: دیدگاه توزیع خوراک باید با شعار حمایت از تولید و 
رفع موانع جهت تامین خوراک بخش خصوصی همخوانی پیدا کند.عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه اکنون بخش صادرات 
ما با ۵ درصد ظرفیت کار می کند، تاکید کرد: این شرایط در حالی است که ما صادرکننده نمونه هستیم و اگر مانع تراشی نشود سال آینده می توانیم ۵۰۰ میلیون 
دالر صادرات داشته باشیم.وارثی با بیان اینکه چالش ما تحریم از داخل است، گفت: اواخر دولت دواردهم اعالم شد که میعانات را برای تولید گازوییل با کیفیت برای 
نیروگاه ها در اختیار ما قرار دهند اما این موضوع هنوز اجرایی نشده است.وی ظرفیت اولیه ساالنه تولید و صادرات بنزین را ۳۰۰ هزار تن و گازوییل را ۲۵۰ هزار تن 
اعالم کرد و گفت: به دلیل محدودیت ها از توسعه مجموعه منصرف شدیم، اکنون تالش می کنیم پایانه حمل و نقل ریلی ایجاد کنیم، تفاهم نامه خرید و احداث پایانه 
امضا و به تایید مسئولین ذیربط رسیده اما در دیدگاه های کارشناسی به مشکل برمی خوریم.وارثی با بیان اینکه خوراک پتروپاالیشگاه میعانات گازی و نفت سفید و 
یک مجموعه تکنولوژی وارداتی را داریم، اظهار کرد: ۵ محصول اصلی داریم و از میعانات و نفت سبک برای تولید بنزین با کالس ۳، گازوییل را برای صادرات و اکتان 
افزا را برای مصرف داخل و صادرات استفاده می کنیم.مدیر عامل شرکت کاسپین شیمی پاسارگاد در استان فارس در حال احداث مجتمع پتروپاالیشگاهی با ظرفیت 
۷۰ هزار بشکه در روز هستیم، اظهار کرد: در حال حاضر اکتان بنزین تولیدی ۸٦ تا ۹۸ است و بازار صادراتی بنزین افغانستان و عراق را داریم و از طریق امارات به 
بازار بین المللی دست یافته ایم.وارثی با بیان اینکه اگر فاز دوم و سوم پاالیشگاه راه اندازی شود به تولید ۲ میلیون تن خواهیم رسید، گفت: اکنون نفتای تولیدی ما به 

مصرف خوراک پتروشیمی ها برای تولید بنزین می رسد.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت مطرح کردقیمت نفت یک دالر باال رفت

صادرات بنزین و گازوئیل ایران به آفریقا و شرق اروپا
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در ۸ ماهه امسال

بالغ بر ۸۸ درصد تولید فوالد صرف مصارف داخل شد
در مجموع هشت ماه امسال، همگام با افزایش تولید فوالد، بخش قابل توجه )بیش از ۸۸ درصد( تولیداقالم فوالدی، صرف مصارف داخلی کشور 
شده و بخش کمتر آن وارد بازارهای خارج از کشور شده است. بر این اساس میزان مصرف ظاهری فوالد از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 
۶۶ میلیون تن فراتر رفته که نسبت به مصرف ظاهری فوالد کشور در مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.به گزارش 
ایسنا، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 
بالغ بر ۷۴ میلیون تن از انواع اقالم فوالدی در کشور تولید شده است که از این میزان ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار تن صادر و باقی )بالغ بر ۶۶ میلیون 
تن( صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فوالد کشور در این مدت نسبت به هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که معادل 
۵۵ هزار و ۴۰۳ تن ثبت شده رشد ۱۶ درصدی داشته است.طی هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، هشت میلیون و ۶۵۸ هزار تن مقاطع طویل 
فوالدی تولید شده که شش میلیون و ۸۴۰ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل پنج میلیون و ۶۵۵ هزار تن، ۲۱ درصد بیشتر 
است.پس از آن در مجموع شش میلیون و ۱۰۵ هزار تن از شش میلیون و ۸۶ هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولیدی در کشور ظرف هشت ماهه ۱۴۰۱، صرف مصارف داخلی شده است. 
مصرف این مقاطع نسبت به مدت مشابه سال گذشته که پنج میلیون و ۵۰۵ هزار تن بوده، ۱۱ درصد بیشتر شده است.از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، تولید محصوالت فوالدی ۱۴ 
میلیون و ۷۴۴ هزار تن ثبت شده که ۱۳ میلیون و ۱۵۹ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۰ که 
۱۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تن بوده، ۱۷ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.از ۲۱ میلیون و ۱۳۶ هزار تن شمش فوالد )فوالد میانی( تولید شده در هشت ماه ۱۴۰۱ با رشد ۲۱ درصدی 
نسبت به مصرف آن در مدت مشابه سال گذشته )۱۳ میلیون و ۷۳۳ هزار تن( به ۱۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تن برای مصرف داخلی رسیده و بالغ بر چهار و نیم میلیون تن آن صادر شده است.
همچنین مصرف آهن اسفنجی در هشت ماهه امسال، ۲۳ درصد رشد کرده و از ۱۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تن به ۲۳ میلیون و ۶۱۴ هزار تن رسیده است. در این مدت ۲۴ میلیون و ۱۵۷ 

هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها حدود ۵۴۳ تن آن صادر شد.

گزیده خبر
نمایشگاه CES ۲۰۲۳؛

تغییر بی ام و به رنگ دلخواه ظرف چند ثانیه
شرکت خودروسازی بی ام و در نمایشگاه CES امسال از مفهوم قریب الوقوع 
i Vision Dee خود رونمایی کرد که یک خودروی مفهومی چشــم نواز است 

کــه می تواند ظرف چند ثانیه رنگ خود را به ۳۲ رنگ متفاوت تغییر دهد.
به گزارش ایسنا، رئیس هیئت مدیره شرکت خودروسازی بی ام و)BMW( در 
نمایشگاه CES ۲۰۲۳ از خودروی مفهومی i Vision Dee و همچنین ویژگی 
جدیدی به نام »نقاط لمسی فیجیتال«) phygital touchpoints( رونمایی کرد.

خودرویی را با بدنه ای که رنگ آن تغییر می کند، تصور کنید. خودرویی که 
می تواند تــا ۳۲ رنگ مختلف را روی تمام بدنه و رینگ ها به خود بگیرد یا 
خود را با چند رنگ به طور همزمان نمایش دهد و حتی می تواند در اطراف 
پنجره های خود نمایه ای دیجیتال نشــان دهد.شما به آینده سفر نکرده اید، 
بلکه این ویژگی موســوم به i Vision Dee شــرکت بی ام و اســت که اولین 
رونمایی رســمی خود را در نمایشگاه CES ۲۰۲۳ انجام داد و در سخنرانی 
اصلی این شرکت در نمایشگاه توسط الیور زیپس، رئیس هیئت مدیره بی ام و 
به نمایش درآمد.واژه Dee مخفــف Digital Emotional Experience به معنی 
تجربه احساسی دیجیتال اســت و هدفش ایجاد پیوندی قوی تر بین مردم 
و خودروهایشــان است. این خودرو یک ســدان سایز متوسط و یک بی ام و 
کالسیک است که با طیفی دیوانه وار از نوآوری های فناورانه همراه شده است.

نابغه های باواریایی این بار واقعاً از پیش نمایش طرح ها و فناوری های آتی که 
به زودی وارد بازار می شوند، فراتر رفته اند.زیپس در سخنرانی خود گفت: ما 
بــا i Vision Dee آنچه را که در هنگام ادغام ســخت افزار و نرم افزار ممکن 
اســت، به نمایش می گذاریم. به این ترتیب ما می توانیم از پتانســیل کامل 
دیجیتالی ســازی برای تبدیل خودرو به یک همراه هوشمند استفاده کنیم. 
این آینده خودروها اســت و همچنین برای بی ام و تلفیقی از تجربه مجازی 
با لذت واقعی رانندگی اســت.قبل از این که بخواهیم به جزئیات دقیق این 
ویژگــی جدید بپردازیم، اجازه دهید به نمایشــگاه CES ۲۰۲۲ نگاه کنیم، 
زمانی که بی ام و از ویژگی iX Flow رونمایی کرد.این خودروی مفهومی دارای 
پنل هایی در بدنه خود بود که مانند آفتاب پرست بود و رنگ ها را با استفاده 
از فنــاوری الکتروفورتیک)electrophoretic( تغییر می داد. از آن زمان، همان 
گروه به رهبری استال کالرک، رئیس این پروژه و مغز متفکر پشت این ایده 
 CES که در نمایشــگاه E-Ink به طور شــبانه روزی روی فناوری تغییر رنگ
۲۰۲۲ معرفی شــد، کار کردند و نتیجه آن روی بدنه Dee مشهود است.به 
گفته بی ام و، i Vision Dee نســخه تکامل یافته این فناوری است. بدنه این 
مفهوم به ۲۴۰ بخش جوهر الکترونیکی تقســیم شده است که هر کدام را 
می توان مجزا کنترل کرد. همانطور که قبال ذکر شــد، ۳۲ رنگ در سراسر 
طیــف را می توان نمایش داد. ضمن اینکه رینگ هــای چرخ نیز می توانند 
با این تغییر زنــگ همراهی کنند.بی ام و همچنین اضافه کرد که این اولین 
باری است که E-Ink در تمام قسمت های بیرونی خودرو استفاده می شود و 
خبر خوب این که به زودی می تواند تجاری ســازی شود و به دست مصرف 
کنندگان برسد. بی ام و یک اصطالح جدید برای توضیح ادغام عناصر فیزیکی 
و دیجیتالی در این ویژگی ایجاد کرده اســت که »فیجیتال« نام دارد و در 
سراسر خودرو پخش شده است. این ویژگی در چراغ های جلو و جلوپنجره 
Dee که مانند یک چهره با یک صدای مجازی است، مشهود است.بی ام و این 

ویژگی را به عنوان یک نماد فیجیتال بر روی یک سطح یکنواخت توصیف 
می کند که به وسیله نقلیه اجازه می دهد حاالت مختلف چهره را تولید کند.

این را به این موارد اضافه کنید که این خودرو می تواند با مردم صحبت کند 
و همزمان تصویری از آواتار راننده را روی شیشــه های جانبی نمایش دهد. 
واقعا آینده نگرانه است. این آواتار با گرافیک عالی و وضوح باال تهیه می شود.

قیمت طالی جهانی باال رفت
قیمت طال )جمعــه( افزایش یافت و با توجه به ســرمایه گذارانی که 
مشتاقانه منتظر گزارش مشــاغل کلیدی ایاالت متحده برای ارزیابی 
موضع فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بودند، در مســیر سومین 
افزایش هفتگی متوالی قرار گرفت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
تا ســاعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۶.۳ درصد افزایش به 
۱۸۳۹ دالر و ۵۰ سنت رسید. قیمت ها تا کنون حدود ۰.۸ درصد برای 
هفته افزایش یافته است. قیمت طال در بازار آمریکا نیز با ۰.۳۴ درصد 
افزایش به ۱۸۴۰ دالر و ۵۰ سنت رسید.کارشناسان اظهار کردند که 
افزایش بیش از حد انتظار شــغلی و فشارهای مداوم دستمزد ممکن 
است کاتالیزوری برای افزایش فشار بر طال باشد. قیمت طال از نوامبر 
با افزایش قیمت دالر و کاهش بازدهی روند صعودی خود را پیدا کرده 
است. قیمت طال برای ســال ۲۰۲۳، ممکن است همچنان به جذب 
خریداران ادامه دهد اما ممکن اســت با برخی از مشــکالت ناشی از 
فشــارهای جنگ طلبانه از سوی سیاست گذاران مواجه شود. بازدهی 
معیار ۱۰ ســاله نیز کاهش یافته است.تعداد اندکی از مقامات فدرال 
رزرو روز پنجشــنبه، نظر خود را برای کاهــش نرخ تورم به هدف دو 
درصدی خود تکرار کردند اما جیمز بوالرد، رهبر ســنت لوئیس گفت 
که ســال ۲۰۲۳ می تواند در نهایت باعث کاهش تورم شود. نرخ های 
باالتر جذابیت ضد تورمی شــمش را کمرنگ می کند و هزینه فرصت 
نگهداری دارایی غیر بازده را افزایش می دهد.داده های روز پنجشــنبه 
نشــان داد که حقــوق و دســتمزد خصوصی ایاالت متحــده در ماه 
دســامبر بیش از حد انتظار افزایش یافته اســت، در حالی که تعداد 
آمریکایی هایی که درخواست های جدید برای دریافت مزایای بیکاری را 
ارائه کرده اند به پایین ترین حد سه ماه گذشته در هفته گذشته رسید، 
که نشــان دهنده وجود بازار کار هنوز فشرده است که می تواند فدرال 
رزرو را مجبور به ادامه روند صعودی نرخ بهره کند.بر اســاس گزارش 
رویترز، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد OANDA در یادداشتی گفت: ضعف 
بازار کار می تواند عاملی باشد که طال ممکن است باالی سطح ۱۸۰۰ 
دالر باقی بماند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره نقطه 
ای با ۰.۴ درصد افزایش به ۲۳.۳ دالر رسید، در حالی که پالتین با ۰.۲ 
درصد افزایش به ۱۰۶۰ دالر و ۶۳ ســنت رسید و پاالدیوم ۰.۲ درصد 
کاهش یافت و به ۱۷۴۱ دالر و ۴۳ سنت رسید. هر سه فلز در مسیر 

کاهش هفتگی قرار دارند.

خریداران خودرو تمایل به خرید کدام 
خودروها در جهان دارند؟

نظرسنجی شــرکت مشاوره دیلویت نشــان داد که بیشتر مشتریان 
آمریکایی به خرید وسیله نقلیه الکتریکی تمایل دارند اما نگران افزایش 
قیمت ها هســتند، در حالی که تعداد کمتری برای خرید خودروهای 
بنزینی قصد خرید دارند.به گزارش ایســنا، طبق نظرســنجی انجام 
شــده بین ســپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲، نزدیک به هفــت نفر از هر ۱۰ 
خریــدار احتمالی خودروهای برقی در ایاالت متحده انتظار دارند برای 
خودروی بعدی خــود کمتر از ۵۰ هزار دالر بپردازند.بیش از نیمی از 
پاسخ دهندگان در این نظرسنجی گفتند در زمانی که سازندگان برتر 
خودروهای برقی قیمت ها را در میان تورم باال افزایش می دهند، کمبود 
قیمت مقرون به صرفه بزرگ ترین نگرانی در مورد پذیرش خودروهای 
برقی اســت.دیلویت در گزارش جهانــی ۲۰۲۳ خود اعالم کرد، قصد 
خرید یک خودروی الکتریکی علیرغم کاهش قیمت، نســبت به سال 
گذشته در ایاالت متحده ســه درصد افزایش یافته و افزایش یکسانی 
برای خودروهای الکتریکی هیبریدی و خودروهای الکتریکی هیبریدی 
پالگین ثبت شده است. عالوه بر این، قصد خرید موتور احتراق داخلی 
از ۶۸ درصد به ۶۲ درصد کاهش یافته است.بر اساس گزارش رویترز، 
اگر چه قیمت های بــاالی معامالت از لحاظ تاریخی یک چالش مهم 
برای مصرف کنندگان اســت اما تمایل شدید برای کاهش هزینه های 
سوخت گیری، قصد خرید خودروهای برقی را در سراسر جهان افزایش 

می دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

تحویل ندادن کاال به بهانه گران شدن ارز تخلف است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحویل ندادن کاالی 
فروخته شده توسط فروشگاه های اینترنتی به بهانه گران شدن 
ارز، تخلف بزرگی اســت و کمیته نظارت بر کسب و کارهای 
مجازی با آن برخورد می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت 
در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه های اجتماعی درباره 
تحویل ندادن کاالی فروخته شــده توســط فروشــگاه های 
اینترنتی به بهانه گران شــدن ارز گفت: مواردی که شکایت 
شده و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای 
مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه ها 

داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند 
برخورد خواهد شد.شــاه میرزایی گفت: خریدارانی که با این 
موضوع روبرو شــده اند، به راحتی می توانند در سامانه اینماد 
که لینک آن بر روی سایت فروشگاه های اینترنتی وجود دارد، 
شکایت خود را مطرح کنند.معاون وزیر صمت افزود: مردم به 
فروشگاه های اینترنتی اعتماد کرده اند، بنابراین این فروشگاه ها 
نیز در شــرایطی که تورم وجود دارد باید در راســتای ایجاد 
آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشــه 
نکنند که البته قاطبه موارد همین است؛ ولی استثنائاتی که 

وجود دارد باید اصالح شود.

دبیرکل انجمــن صنایع لوازم خانگی ایــران با بیان اینکه 
تثبیت نرخ ارز روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اگر محقق شود، 
می تواند تا حدودی به کاهش هزینه های تولید کمک کند، 
گفت: اما اگر اگر تورم کنترل نشود، ثابت نگه داشتن نرخ ارز 
نیمایی به تنهایی نمی تواند مشکالت را برطرف کند.عباس 
هاشــمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ ارز یکی از 

فاکتورهای تولید است، اظهار کرد: تثبیت نرخ روی ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان اگر محقق شود، می تواند تا حدودی به کاهش 
هزینه هــای تولید کمک کند. در مــورد اثر این تصمیم بر 
صادرات هم باید گفت نرخ ارز صادراتی که در سامانه عرضه 
می شود توافقی است، اما اگر این شرایط هم تغییر کند و نرخ 
برگرداندن ارز هم تثبیت شود، تاثیر منفی بر صادرات خواهد 
داشــت.در مجموع به گفته دبیــر کل انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران برای حل مشکالت باید نرخ تورم کاهش یابد. 
وضعیت تورم در حال حاضر اصال مطلوب نیست و از طرف 
دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.هاشــمی با 
بیان اینکه اگر تورم کنترل نشود، ثابت نگه داشتن نرخ ارز 

نیمایی به تنهایی نمی تواند مشکالت را برطرف کند. چرا که 
در حال حاضر تحت تاثیر تورم باال، کل اقتصاد کشور دچار 
مشکل است و باید تمام جوانب دیده شود.وی با بیان اینکه 
موضوع تورم با عملکرد یک ارگان حل شدنی نیست، تصریح 
کرد: بانک مرکزی باید مستقل باشد و تجربیات کشورهای 
موفق هم این موضوع را اثبات می کند. معموال در کشورهای 
موفق حاکمیت و دولت در حوزه بانک مرکزی دخالت ندارند 
و زمانی اقتصاد بدون انحراف روی ریل واقعی حرکت می کند 
که دولت در سیاســت های ارزی دخالت نکند. اما در ایران 

دخالت ها در سیاست های بانک مرکزی زیاد است.
دبیــر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه به 

طور کلی اگر تورم کلی کاهش نیابد بعید اســت راه تنفس 
اقتصاد باز شــود، گفت: سیاست اعالم نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان یک سیاســت بخشــی اســت. اما باید کالن به این 
موضوع نگاه کنیم. واقعیت این است که سیاست اقتصادی، 
تعامالت منطقه ای و جهانی و غیره همه بهم متصل هستند. 
باید به ســمت تعامالت بهتر با دنیا حرکت کنیم. باید یک 
سیاســتگذاری کالن برای تعامل بهتر با دنیا حرکت کنیم 
تــا همکاری با برندهای مطرح، انتقال تکنولوژی و مبادالت 
مالی تســهیل شــود. چراکه همه این موارد هم بر وضعیت 
فعلی اثرگذار است.هاشمی با بیان اینکه شاه بیت مشکالت 
اقتصادی کشور تورم اســت، تصریح کرد: اگر مشکل تورم 
برطرف شود و پول ملی ارزش پیدا کند، مشکالت دیگر هم 
حل می شود. ایران نیروی تحصیل کرده، ترکیب جمعیتی 
جــوان، منابع و موقعیت خوب جغرافیایــی دارد که باید از 

آن ها بهره برداری شود.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح کرد

شرط اثرگذاری تثبیت نرخ جدید ارز نیمایی
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جزئیات درآمد دولت از مالیات های مختلف

 مالیات از طالی سیاه سبقت گرفت
کاهش ســهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به ســمت درآمدهای پایدار مانند 
مالیات، با اینکه همواره یکی از اهداف کشــور محسوب می شده اما کمتر به آن توجه 
شده است؛ موضوعی که طی دو سال اخیر در راستای تحقق آن گام هایی برداشته شده 
و آمارها نیز از جایگزینی مالیات با نفت حکایت دارند.به گزارش ایســنا، تا حدود ۱۰ 
سال قبل، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین 
می شد اما این سهم به تدریج کاهش پیدا کرد و جای خود را به درآمدهای مالیاتی داد.  
به طوری که بر اســاس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱،  کل سهم درآمد دولت از صادرات 
نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال پیش بینی شــده بود که درآمدهای نفتی از این بخش 

تنها معادل ۲۵ درصد سهم داشت.

جایگاه مالیات در تامین هزینه های دولت هر روز پرنگ تر از دیروز
البته اظهار نظر مسئوالن از ادامه این روند حکایت دارد و به نظرمی رسد نه تنها طبق 
گفته سیداحسان خاندوزی،  وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار است اقتصاد کشور تا پایان 
فعالیت دولت ســیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه 
مبتنی بر نفت شــود، بلکه رئیس سازمان امورمالیاتی نیز ضمن تاکید بر این نکته که 
وابستگی بودجه دولت به نفت، نقطه آسیب پذیر اصلی اقتصاد ملی بوده،  اعالم کرده 
که در شــرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است،  
مسئولیت این دســتگاه در تامین مالی دولت بسیارسنگین است؛  ضمن اینکه دولت 
سیزدهم به شدت از تامین مالی ازطریق سایر شیوه ها از جمله چاپ پول و استقراض 
بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به تورم می انجامد و فشار آن بر 
زندگی و معیشت مردم وارد می شود.منظور همچنین به نقش مالیات در تامین بودجه 
کشور اشاره کرده و دراین مورد گفته است که مهمترین ماموریت این دستگاه، وصول 
درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه کشــور است و با تالش مضاعف و کار جهادی باید 
زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.  برنامه کالن نظام مالیاتی در 
چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود شش درصد 
به ۹ درصد )۵۰ درصد رشــد( و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی 
است.رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام 
مالیاتی و حاکمیت داده ها،  اولویت اصلی برنامه های نظام مالیاتی است، اظهار کرده 
است که برای تحقق این برنامه کالن، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان،  اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از 

ظرفیت های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.

جزییات افزایش درآمدهای مالیاتی از قرنی به قرن دیگر!
در این میان یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام لوایح در ســال های گذشــته هم نشــان 
می دهد که نقش مالیات در تامین هزینه های دولت  هر ســال پررنگ تر از ســال قبل 
شــده است.بر اساس مستندات، مقایسه درآمدهای مالیاتی دولت در سال های ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ نشــان می دهد که در الیحه بودجه امســال، درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار 

میلیارد تومان به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم مالیات اشخاص 
حقوقی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان است که 
در مقایســه با رقم بودجه سال ۱۴۰۰ )۵۹ هزار و۲۱۰میلیارد تومان( بیش از دو برابر 
افزایش داشت. همچنین سهم مالیات بر درآمدها در الیحه بودجه سال جاری نیز ۸۴ 
هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم ۵۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان در 
بودجه ســال ۱۴۰۰ معادل ۵۵ درصد زیاد شــده  است. عالوه بر این، میزان مالیات بر 
ثروت ۲۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است 
که نســبت به سهم ۳۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان این مالیات در بودجه سال ۱۴۰۰، 
تقریبا ۲۶ درصد کاهش داشت. رقم مالیات واردات در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل 
۷۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شــده بود که در مقایسه با مصوبه بودجه 
سال ۱۴۰۰ )۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان(  ۴۲.۵ درصد افزایش داشت.از سوی دیگر، 
مالیات کاالها و خدمات در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰۳ هزار و ۶۶۱ میلیارد 
تومان درنظر گرفته شده،  این درحالی است که این رقم در بودجه سال گذشته،  ۱۲۲ 

هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان بود که به میزان ۶۶.۳ درصد رشد داشته است.

جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری
تحقق این ارقام را می توان در جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت هم مشاهده کرد. 
بر این اساس میزان »مالیات اشخاص حقوقی« از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه 
حدود ۹۹ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان آذرماه ســال جاری 
به ۱۴۴ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان رسیده است.  درحالی که میزان دریافتی دولت از 
محل مالیات اشــخاص حقوقی در کل سال ۱۴۰۰،  معادل ۱۱۷ هزار و ۲۲۱ میلیون 

تومان بوده است.میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در کل سال گذشته۵۷ هزار 
و ۳۸۹ میلیون تومان بوده که در شــش ماه ســال به جاری  ۴۰ هزار و ۵۳۸ میلیارد 
تومان و در ۹ ماه سال جاری نیز به  ۶۲ هزارو ۴۶۱ میلیارد تومان رسیده است.درآمد 
مالیاتی از محل مالیات بر ثروت  در شــش ماه سال جاری ۸۴۶۵ میلیارد و در  ۹ ماه 
ســال جاری نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.  این درحالی است که دولت از این 
محل در ســال ۱۴۰۰، ۱۴ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان کسب کرده است.بر اساس این 
گزارش،  درآمد دولت از محل  مالیات های مســتقیم در۶ ماه ســال جاری ۱۴۸ هزار 
و ۴۹۱ میلیارد تومان و در ۹ ماه ســالجاری نیز ۲۱۹ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان بوده 
است.  همچنین میزان درآمد دولت از مالیات های مستقیم در سال گذشته ۱۸۸ هزارو 
۶۹۹ میلیارد تومان بوده اســت.درآمدی که دولت از محل مالیات بر کاالها و خدمات 
به دست آورده در شش ماه سال جاری  ۸۲ هزار و ۲۸ میلیارد و در ۹ ماه سال جاری 
۱۲۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان بوده درحالی که این رقم در کل سال گذشته ۱۷ هزار 
و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است.بررسی این ارقام نشان می دهد که مالیاتی که دولت 
در ۹ ماه یاحتی شش ماه سال جاری دریافت کرده است در بسیاری از بخش هاحتی از 
کل سال گذشته بیشتر بوده که نشان دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی درآمدهای 

مالی با درآمدهای نفتی است.

تاکید بر نقش درآمدهای مالیاتی
در این راســتا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نشســتی که آبان ماه با کمیســیون 
برنامه و بودجه داشته بر این نکته تاکید کرده که اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت 
ســیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت 

خواهد شــد.خاندوزی با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاســبات مجلس برای کمک به پیشــبرد و تداوم تحولی که از ســال گذشته در 
بودجه نویسی شروع شده است، اظهار کرده که تالش کردیم، مبتنی بر اعداد و ارقام و 
مستندات نشان دهیم سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیرتحول نظام 
مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی،  به عنوان خواسته سال های طوالنی  در حال حرکت 
است.به گفته وی، این مسیر در گذشته خیلی کند طی می شد که وقتی عملکرد سال 
اول فعالیت دولت سیزدهم با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل تر مقایسه 
می کنیم،  نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمدهای 
بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم.البته به اعتقاد خاندوزی، جماعتی هستند که 
خوش ندارند دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشــته باشد و همچنین یک فرهنگ 
دیرپا ومزمن هم در کشــور وجود دارد که برخی فعاالن اقتصادی همواره سعی داشته 
اند،  از پرداخت مالیات فرار کنند.  البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد 
بیشــتری وصول کنیم؛  بلکه اساساشیوه های شناسایی و اخذ مالیات را از روش های 
سنتی مبتنی بر مواجهه های پر فساد و ناکارآمد و کامال ممیز محور گذشته را به نوع 

دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد.

عزم جزم دولت سیزدهم برای اجرای قانون مالیاتی
این مباحث درحالی از ســوی وزیر مطرح شــده است که دولت سیزدهم عزم خود را 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد جزم کرده است.گام نخست این قانون سال گذشته برداشته 
و ماده )۱۱( این قانون اجرا شد.  طبق ماده ۱۱ قانون مذکور،  بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران موظف بود با همکاری ســازمان ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این 
قانون،  نســبت به ســاماندهی دســتگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکــی اقدام کرده وبا ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شــماره اقتصادی 
بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش،  شناســه یکتا اختصاص دهد.پس 
از تخصیص شناســه مذکور،  کلیه تراکنش های های انجام شده از طریق حساب های 
بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به 
عنوان تراکنش های های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب 
شده و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات 
مربوطه،  اطالعات اینتراکنش های های بانکی شــامل مانده اول دوره،  وجوه واریزی،  
وجوه برداشــت شــده و مانده آخر دوره هر حســاب بانکی را به منظورتکمیل پایگاه 
اطالعات هویتی،  عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده )۱۶۹ مکرر(  قانون مالیات 
های مســتقیم مصوب سوم اسفندسال ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی به صورت 
برخط دراختیار ســازمان قرار دهد.در راســتای اجرای این ماده،  حدود ۱۸ میلیون 
و ۸۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان ساماندهی شــد که از این تعداد،  حدود ۹ میلیون و 
۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی،  غیرفعال ومابقی نیز به 
پرونده های مالیاتی مربوطه متصل شد.  در واقع حساب های متصل به این دستگاه های 
کارتخوان،  به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به 
عنوان وجوه درآمدی کســب و کار مؤدی در نظر گرفته شد.از طرف دیگر در راستای 
اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی،  تاکنون شرکت های بورسی و شرکت های دولتی 
و دســتگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون کشوری از اول به سامانه پیوسته اند تا با 
ارائه صورت حســاب الکترونیکی،  میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند شفاف شود.
ادامه این روند حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی قصد دارد با انجام اقداماتی از 
جمله شناسایی مودیان جدید،  وصول معوقات مالیاتی،  محور قرار دادن نظام مالیاتی 
و... درآمدهــای مالیاتی را افزایش دهد تا نقش طالی ســیاه در منابع درآمدی دولت 

روزبه روز کم رنگ تر شود.
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گزیده خبر

ژنرال مک مستر: 
شی جینپینگ، چینی ها را برای جنگ آماده 

می کند
مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در دوره ترامپ مدعی 
اســت که رئیس جمهــوری چین، مردم کشــورش را 
برای جنگ آماده می کند.به گزارش ایســنا، »هربرت 
مک مســتر« مشــاور امنیت ملی پیشــین آمریکا در 
مصاحبــه با »مارگارت برنان« در برنامــه »رو در رو با 

ملت« شبکه سی بی اس گفت که »آمریکا باید مراقب باشد که وقتی بحث تهدید 
درگیری با چین بر ســر تایــوان به میان می آید، ما در همــان تله هایی که در 
مورد والدیمیر پوتین افتادیم، گرفتار نشویم.«او و چندین تحلیلگر دیگر از جمله 
»میشــل فلورنوی« معاون سابق رئیس پنتاگون در حوزه سیاستگذاری در این 
برنامــه حاضر بودند تا در مورد سیاســت خارجی آمریکا در عرصه های مختلف 
نظیر تعامل با ایران، جنگ در اوکراین و چین اظهارنظر کنند.مک مســتر که از 
ژنرال های بازنشســته ارتش آمریکاست و در ســال های  ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مشاور 
امنیــت ملی دولت دونالد ترامپ بود، با بیان اینکه ایاالت متحده باید تهدیدات 
شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین را جدی بگیرد، گفت که این رهبر چینی 
»واقعا پای حرف و وعده هایش می ایستد.«مک مستر گفت: »فکر می کنم ما باید 
مراقب باشیم که دچار کژفهمی نشویم و در تله هایی که در مورد والدیمیر پوتین 
)رئیس جمهوری روسیه( افتادیم، در مورد سوگیری تأیید و تعصب خوش بینی، 
نیفتیم.«به گفته او، شی در سخنرانی های اخیر خود »موضعی تهاجمی« نشان 
داده و به مردم چین گفته اســت که برای بازگرداندن چین به عظمت ملی باید 

فداکاری کرد. 

دستور پوتین برای آتش بس موقت در جنگ 
با اوکراین

والدیمیر پوتین پنجشــنبه به مناســبت کریسمس 
مســیحیان ارتدوکس، آتش بس ۳۶ ساعته اعالم کرد؛ 
این بزرگترین نشانه صلح - هرچند موقت - در جنگ 
۱۰ ماهه اوکراین اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از 
خبرگزاری رویتــرز، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 

روســیه دستور داده تا از ظهر ششــم ژانویه این آتش بس اجرا شود. بسیاری از 
مســیحیان ارتدوکس، از جمله آنهایی که در روسیه و اوکراین زندگی می کنند، 
کریسمس را در ۶ و ۷ ژانویه جشن می گیرند.ساعاتی پیش، »کریل یکم«، اسقف 
کلیسای ارتدکس روسیه از طرفین خواسته بود تا در کریسمس آتش بس اعالم 
کنند.والدیمیر پوتین در پیام خود نوشــت: با توجه به درخواست جناب اسقف 
کریل، به وزیر دفاع روســیه دستور می دهم تا از ساعت ۱۲ روز ششم ژانویه تا 
ساعت ۲۴ هفتم ژانویه )به وقت مسکو( در تمامی خطوط تقابل آتش بس اعمال 
شــود.پوتین در پیام خود افزود: از آنجا که تعداد زیادی از شــهروندان نواحی 
مناقشه از پیروان کلیسای ارتدوکس هستند، از طرف اوکراینی می خواهم در این 
روزها آتش بس اعالم کرده و به آنها اجازه دهد در شب و روز کریسمس به اعمال 
آیینی خود بپردازند.اوکراین پیشــتر با درخواســت اسقف کریل مخالفت کرده 
بود، اما تا این لحظه واکنشــی به دستور والدیمیر پوتین نشان نداده است.یک 
مشــاور ارشد ریاست جمهوری اوکراین، این درخواست اسقف کریل را نمونه ای 

از پروپاگاندا دانست.

اردوغان: 
دیدار با اسد به نتایج دیدار وزرای خارجه 

بستگی دارد
انتخابــات  تاریــخ  تغییــر  احتمــال  از  اردوغــان 
ریاســت جمهوری ترکیه که قرار اســت در ۱۸ ژوئن 
برگزار شود، خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه در دیدار 
با رهبران حزب عدالت و توســعه در آنکارا با اشاره به 

موسم حج و امتحانات دانشگاهی گفت: »با توجه به شرایط فصلی، امکان تغییر 
تاریخ انتخابات وجود دارد«اردوغان گفت: شــما اهمیت انتخابات ۲۰۲۳ را بهتر 
می دانید، شاید با در نظر گرفتن شرایط فصلی، تاریخ آن را به روز کنیم.رئیس 
جمهور ترکیه همچنین گفت: ما روندی را به عنوان روسیه - ترکیه - سوریه آغاز 
کردیم. وزرای خارجه دو کشور دیدار کرده و سپس با توجه به تحوالت رهبران 

دیداری خواهند داشت.

فرانسه می خواهد گفت وگو با روسیه را »در 
همه سطوح« حفظ کند

وزیرخارجه فرانســه گفت،پاریس به دنبال حفظ تماس های موجود با روســیه 
در«همه سطوح« اســت تا اجازه تبادل بدون مانع اطالعات در مورد موضوعات 
مهم امنیتی در بحبوحه درگیری در اوکراین را بدهد. به گزارش ایســنا به نقل 
از اسپوتنیک، کاترین کولونا، وزیرخارجه فرانسه به شبکه تلویزیونی LCI گفت: 
»ما در همه سطوح با روسیه تماس داریم و می خواهیم این تماس ها را با روسیه 
حفظ کنیم. من این فرصت را داشتم که با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه[
 G۲۰ صحبت کنم، ما در کنفرانس های بین المللی، به عنوان مثال، در حاشــیه
مالقات کردیم. عالوه بر این، ما یک ســفیر در روسیه داریم.وزیر خارجه فرانسه 
خاطرنشــان کرد که تماس های دیپلماتیک بین فرانســه و روسیه »حتی اگر 

همیشه آسان نباشد« برقرار است.

پس از 11 بار شکست پیاپی برای تعیین کرسی ریاست 

مجلس آمریکا تعطیل شد
تهران – ایرنا – آغاز به کار یکصد و هجدهمین کنگره آمریکا که 
با شکســت در یازدهمین دور رای گیری و انتخاب برای تعیین 
رئیس مجلس نمایندگان، یکی از تاریخی ترین ناکامی ها طی 
۱۶ قرن گذشــته را در این زمینه تجربه کرد، پس از ســه روز 
شروع به کار، به خاطر نبود رئیس، ناگزیر تعطیل شد.به گزارش 
روز جمعه ایرنا، شــبکه خبری ســی ان ان گزارش داد: اعضای 
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشــنبه )روز گذشته( در رای 
گیــری های متعدد و پس از ۱۱ بار رای گیری بدون نتیجه در 
تعیین رئیس مجلس نمایندگان، در سومین روز آغاز به کار خود 
ناگزیر به تعطیلی شد، این موضوع طی ۱۶۴ سال گذشته امری 
بی سابقه بوده است.بنابراین گزارش یکصد و هجدهمین کنگره 
آمریکا که ســوم ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ آغاز به 
کار کرد با وجود آنکه جمهوریخواهان برتری اندکی نســبت به 
حزب رقیب دارنــد اما با وجود گروهی از مخالفان درون حزبی 
قادر به تعیین رئیســی برای مجلس نمایندگان نشدند.تارنمای 
این رسانه تصویری آمریکایی افزود: هر دور رای گیری که برای 
تعیین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شکست می انجامد 
فشــار مضاعفی را برای کنار رفتــن »کوین مک کارتی«، رهبر 
جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان وارد می سازد، مک کارتی 
که خود را نامزد ریاست مجلس نمایندگان ساخته تنها به ۲۱۸ 

رای از اعضای مجلس نمایندگان نیاز دارد که تاکنون موفق به 
حصول آن نشده است.سی ان ان افزود: هم اکنون صبر درمیان 
اعضای میانه مجلس نمایندگان در حال به ســر آمدن است و 
این پرســش بوجود آمده که حزب جمهوریخواه که در تعیین 

رئیس مجلس با وجود اختالف داخلی با مشــکل مواجه است، 
چگونه خواهد توانســت در آینده بر این مجلس حکم براند.مک 
کارتی در ارتباط با شکســت های پیاپی در تعیین وی بعنوان 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به ســی ان ان گفت: وضع به 

همین منوال خواهد بود تا )سرانجام( توافقی حاصل شود، این 
کار خیلی راحت خواهد بود اگر همگی بتوانیم به توافقی دست 
یابیم.به گزارش ایرنا از دفتر نیویورک، اختالف بین نمایندگان 
جمهوریخواهان ادامه دارد و طبق قوانین، کنگره آمریکا تا زمانی 
که رئیس مجلس نمایندگان انتخاب نشــود، نمی تواند فعالیت 
خــود را آغاز کند؛ کوین مک کارتــی رهبر جمهوریخواهان در 
مجلس نمایندگان تاکنون بدین علت نتوانسته است آرای الزم 
را کسب کند چراکه گروهی متشکل از ۲۰ جمهوریخواه تندرو 
که کمتر از ۱۰ درصد از اعضای مجلس تشــکیل می دهند، با 
ریاست وی مخالفت کرده اند.ترنت کلی، نماینده جمهوریخواه به 
خبرنگاران در واشنگتن گفت: ۲۰ نفر وجود دارند که می خواهند 
۲۰۱ نماینده بدون قید و شــرط تسلیم آنها شوند. من تسلیم 
نمی شــوم.مخالفان مک کارتی معتقدند که وی پس از انتخاب 
به دنبال مقابله با سیاست های دولت جو بایدن رئیس جمهور 
دموکــرات آمریکا نخواهد بود.رالف نورمن، نماینده جمهوریخوا 
که شــش بار به مک کارتی رای منفی داده اســت، گفت: آیا او 
برای ما می جنگد؟ آیا او مایل است دولت را تعطیل کند؟ سابقه 
او اینگونه نبوده است.جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره 
ای هشــتم نوامبر ۲۰۲۲ توانستند ۲۲۲ کرسی کسب کنند و 
اکثریت مجلس نمایندگان و دموکرات ها نیز ۲۱۲ کرســی را 
بدست آوردند.۱۷ نماینده دیگر جمهوریخواه نیز از این بن بست 
ابراز ناراحتی کرده اند. جــان جیمز یک نماینده جمهوریخواه 
دیگر اعالم کرده که این ۲۰ نماینده » با ایجاد ترس، حکومت« 
می کنند.کوین مــک کارتی مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری سابق آمریکا است که سابقه دو استیضاح را درکارنامه 
دارد و از ســوی کمیتــه ویژه تحقیق ۶ ژانویــه متهم به ایجاد 

تحریک و آشوب شناخته شده.

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی از بازنگری و تغییرات در سیاســت خارجی برای سازگاری بیشتر با اولویت های ملی خبر داد.به 
گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانسی که توسط جنبش صهیونیستی 
بطار در بیت المقدس برگزار شد، گفت: اسراییل دیگر در پاسخ به خواسته های جهان سر خم نخواهد کرد.او با اعالم »بازنگری در 
روابط خارجی« در میان دیگر تغییرات سیاستی که دولت تازه تشکیل شده اش قصد اعمال آن را دارد، گفت: »صدای ما در جهان 
شنیده خواهد شد. به جای تسلیم در برابر دیکته های جامعه بین المللی، ما از منافع خود حمایت خواهیم کرد«.نتانیاهو به هیچ کشور یا سازمان بین المللی خاصی 
که ممکن است تحت تأثیر این سیاست جدید قرار گیرد، اشاره نکرد. او همچنین از هرگونه اظهار نظر درباره درگیری های مسکو و کی یف خودداری کرد.با این حال، 
الی کوهن، وزیر امور خارجه تازه منصوب شده اسرائیل، در حالی که همچنان وعده کمک های بشردوستانه »قابل توجه« به کی یف را داد از تغییر سیاست دولت در 
مورد اوکراین خبر داد و گفت که سعی بر آن است اظهارات علنی کمتری در مورد این موضوع ارائه شود. او همچنین تایید کرد که این طی روزهای آتی با همتای 
روس خود، سرگئی الوروف، مستقیما صحبت خواهد کرد. کوهن افزود که هیچ جایگزینی برای روابط اسرائیل و آمریکا وجود ندارد و این رابطه را یکی از اولویت های 
اصلی تل آویو خواند.روابط بین روسیه و اسرائیل در دوران سلف نتانیاهو، یاییر الپید، که علناً مسکو را به دلیل عملیات نظامی در اوکراین محکوم کرد، دچار تنش شد. 

روسیه در آن زمان این اظهارات را »کاماًل غیرسازنده« خواند.

دبیرکل سابق ناتو )پنجشنبه( در جریان سفر به تایوان گفت که کشورهای دموکراتیک باید به وضوح بیان کنند که چین در صورت اقدام 
علیه این جزیره خودگردان با »عواقب اقتصادی شدیدی« مواجه خواهد شد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، »آندرس فوگ 
راسموسن« دبیرکل پیشین ناتو حمله روسیه به اوکراین و »خصومت نظامی« چین علیه تایوان را مرتبط دانست و گفت که »کشورهای 
دموکراتیک باید با اتحاد برای تضمین پیروزی اوکراین تالش کنند، تا از حمله چین به تایوان جلوگیری به عمل آورند.«راسموســن در 

جریــان یــک کنفرانس خبری در تایپه به خبرنگاران گفت: هرگونه تالش چین برای تغییر وضعیت موجود در تایــوان از طریق قوه قهریه باید یک واکنش کامال متحد را به 
دنبال داشته باشد و ما باید این موضوع را اکنون برای چین روشن کنیم.این مقام سابق ناتو با بیان اینکه معتقد است شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین از نزدیک تحوالت 
جنگ اوکراین را رصد می کند، گفت: چین بسیار بیشتر از روسیه به زنجیره های تامین جهانی اتکا دارد. تشریح عواقب شدید اقتصادی هرگونه  حمله ای، در حال حاضر یک 
بازدارنده قوی خواهد بود.راسموسن، نخست وزیر سابق دانمارک که تا زمان خروج از این اتحاد دفاعی فراآتالنتیک در سال ۲۰۱۴ یکی از بلندپایه ترین دیپلمات های جهان بود، 
از کشــورهای اروپایی خواســت در صورت اقدام احتمالی چین در مورد تایوان، تحریم های »جامع« علیه چین وضع کنند.آندرس فوگ راسموسن گفت که کشورهای اروپایی 
می توانند به مانورهای آموزشی با نیروهای نظامی تایوان بپیوندند که در حال حاضر از تسلیحات عمدتاً ساخت داخل و تسلیحات ساخت ایاالت متحده استفاده می کنند.دبیرکل 

پیشین ناتو گفت: همه کسانی که به یک تایوان دموکراتیک و نظم بین المللی مبتنی بر قانون اعتقاد دارند.

نتانیاهو:

سیاستخارجیاسراییلبازنگریمیشود
راسموسن: 

جهانعواقبحملهبهتایوانرابهچینگوشزدکند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1401/1874 آقای محمد عباسی فرزند 
احمد به شماره ملی 385980۶521 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 42079/30 متر مربع به شماره پالک 125 فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 قریه 
زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای ایرج اردالن 2-برابر رای شماره 1401/1884 آقای فاتح پهلوانی فرزند ناصر به شماره ملی 3850013170 نسبت به شسدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشهوریت محلی دره پاپاله به مساحت 8484/28 متر مربع به شماره پالک 101 فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 14 قریه هیجان خریداری از مالک رسمی آقای میرزا 
پهلوانی 3- برابر رای شماره 1401/188۶ آقای فاتح پهلوانی فرزند ناصر به شماره ملی 3850013170 نسبت به شسدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی دره پاپاله 
به مساحت ۶857/0۶ متر مربع به شماره پالک 102 فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 14 قریه هیجان خریداری از مالک رسمی آقای میرزا پهلوانی 4-برابر رای شماره 1401/1904 
آقای محمد کریم یاری فرزند محمد سلیم به شماره ملی 3859515500 نسبت به سه دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی تپه سور به مساحت 
315145 متر مربع به شماره پالک ۶98 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای محمد سلیم یاری 5- برابر رای شماره 1401/190۶ آقای 
علی یاری فرزند محمد سلیم به شماره ملی 3859509802 نسبت به سه دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی تپه سور به مساحت 315145 متر 
مربع به شماره پالک ۶98 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای محمد سلیم یاری ۶- برابر رای شماره 1401/1908آقای محمد کریم 
یاری فرزند محمد سلیم به شماره ملی 3859515500 نسبت به سه دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بغل کارخانه آسفالت صیادی به مساحت 
2185۶7/42 متر مربع به شماره پالک ۶99 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای محمد سلیم یاری 7-برابر رای شماره 1401/1910 
آقای علی یاری فرزند محمد سلیم به شماره ملی 3859509802 نسبت به سه دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بغل کارخانه آسفالت صیادی 
به مساحت 2185۶7/42 متر مربع به شماره پالک ۶99 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای محمد سلیم یاری 8- برابر رای شماره 
1401/1900 آقای محمد کریم یاری فرزند محمد سلیم به شماره ملی 3859515500 نسبت به سه دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی روبروی 
آبادی و جنب گلخانه کریمی به مســاحت 101077/32 متر مربع به شــماره پالک ۶97 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 قریه نســاره علیا خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
سلیم یاری 9-برابر رای شماره 1401/1902 آقای علی یاری فرزند محمد سلیم به شماره ملی 3859509802 نسبت به سه دانگ مشاع از شسدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به 
مشهوریت محلی روبروی آبادی و جنب گلخانه کریمی به مساحت 101077/32 متر مربع به شماره پالک ۶97 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 13 قریه نساره علیا خریداری از مالک 
رســمی آقای محمد ســلیم یاری 10-برابر رای شماره 1401/18۶5 آقای اسمعیل شاهمرادی فرزند علی به شماره ملی 3859479911 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
دیم به مشهوریت محلی بان برکه به مساحت ۶0247/84 متر مربع به شماره پالک 479 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 قریه سرقلعه خریداری از مالک آقای علی شاهمرادی 
11-برابر رای شماره 1401/189۶ آقای ابراهیم حسینی فرزند سید حسن به شماره ملی 3859890281 نسبت به ششدانگ یک عرصه و اعیان یک باب ساختمان کارواش و باغچه 
به مساحت 500 متر مربع به شماره پالک 242۶ فرعی از ۶4 اصلی واقع در بخش 14 زرینه خریداری از مالک رسمی آقایان سید حسین ، سید رسول ، سید حسن همگی حسینی  
12- برابر رای شماره 1401/1898 آقای سید حسن حسینی فرزند سید علی به شماره ملی 37۶0740251 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت محلی بر 
کاریز به مساحت 33409 متر مربع به شماره پالک 2427 فرعی از ۶4 اصلی واقع در بخش 14 زرینه خریداری از مالک رسمی آقایان سید حسین ، سید رسول ، سید حسن همگی 
حسینی 13-برابر رای شماره 1401/1894 آقای یداله علوی فرزند عبدالمحمد به شماره ملی 385878448۶ نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با 
مشــهوریت محلی قره ویس به مســاحت 29039/17 متر مربع به شماره پالک 1335۶ فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 شهر دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان عبداله و 
یداله شاه ویسی 14-برابر رای شماره 1401/1892 آقای اسعد علوی فرزند عباس به شماره ملی 3858792152 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم 
با مشهوریت محلی قره ویس به مساحت 29039/17 متر مربع به شماره پالک 1335۶ فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 شهر دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان عبداله و 
یداله شاه ویسی 15-برابر رای شماره 1401/18۶8 آقای شهریار کریمی فرزند عزیز به شماره ملی 385879313 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی 
الی قه ره غیبی به مساحت 5۶532/82 متر مربع به شماره پالک 13409 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 شهر دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عزیز کریمی 1۶-برابر 
رای شماره 1401/1872 آقای شهریار کریمی فرزند عزیز به شماره ملی 385879313 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی هه رمی کول به مساحت 
115۶4/۶2 متر مربع به شــماره پالک 13410  فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 شــهر دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عزیز کریمی 17-برابر رای شماره 1401/1888 
خانم گلگز آب سینا به شماره ملی 2948۶99339 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی په ل بنه به مساحت 38۶۶9/71 متر مربع به شماره پالک 
۶ فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 14  قریه زنگن علی آباد خریداری از مالک رسمی آقای رحیم اهرز 18-برابر رای شماره 1401/1858 آقای سید علی جعفری فرزند سید محمد 
به شماره ملی 385978095۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان دوله بیره به مساحت 187087/7۶ متر مربع به شماره پالک 241 فرعی از 
50 اصلی واقع در بخش 17 قریه شالیشل خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد جعفری 19-برابر رای شماره 1401/18۶0 آقای نصراله پرویزی فرزند محمد علی به شماره ملی 
38590۶5394 نسبت به هفتادو هشت و شش صدم شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 700 مترمربع به شماره پالک 2۶8 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 
17 قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی 20-برابر رای شماره 1401/1883 آقای نامیق احمدی فرزند توفیق به شماره ملی 3859857۶57 نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 115/3۶ متر مربع به شماره پالک 13411 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار 
مرادی 21-برابر رای شماره 1401/1890 آقای سید زاهد جعفری فرزند سید عال الدین به شماره ملی 3859۶4۶508 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب انباری به مساحت 
151/93 متر مربع به شماره پالک 13413 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سید عال الدین 22-برابر رای شماره 1401/1912 آقای سامان 
نوری فرزند داود به شماره ملی 38599۶192۶ نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 127/88 متر مربع به شماره پالک 13412 فرعی از 58 اصلی واقع 
در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی 23-برابر رای شماره 1401/1۶40 آقای ناصر ولیدی فرزند احمد به شماره ملی 3859۶0۶077 نسبت به ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی شه تاو به مساحت 14909۶/5۶ متر مربع به شماره پالک 232 فرعی از ۶3 اصلی واقع در بخش 13 قریه کوله خریداری 
از مالک رسمی آقای سید کمال پاکنهاد 24-برابر رای شماره 1401/1۶05 آقای توفیق محمدی فرزند سیف اله به شماره ملی 3780272210 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیلن یک 
باب ساختمان به مساحت 170 متر مربع به شماره پالک 13395 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان عباس و فارس کریمی 25-برابر رای 
شماره 1401/151۶ آقای ناصر نصری فرزند علی به شماره ملی 3859008978 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده 
به مساحت 42۶91/51 متر مربع به شماره پالک 5۶ فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مستثنیات مالکانه عباس امیری 2۶-برابر رای شماره 1401/1515 
آقای محمد رئوف نصری فرزند علی به شماره ملی 3859011480 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت 

42۶91/51 متر مربع به شماره پالک 5۶ فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مستثنیات مالکانه عباس امیری. 
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه  1401/10/17 و تاریخ انتشار نوبت دوم   شنبه 1401/11/01

برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندر)م الف242(

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات 
رسیدگی حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شده 
تحدید حدود انجام نشــده است رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد 
آمد. 1-برابر رای شــماره 1401/1516 آقای ناصر نصری فرزند علی به شماره ملی 
3859008978 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مشــهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت 42691/51 متر مربع به شماره پالک 
56 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مستثنیات مالکانه 
عباس امیری 2-برابر رای شماره 1401/1515 آقای محمد رئوف نصری فرزند علی 
به شــماره ملی 3859011480 نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیم به مشــهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت 42691/51 متر 
مربع به شماره پالک 56 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری 
از مســتثنیات مالکانه عباس امیری )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز شنبه 
1401/11/8(3- برابر رای شماره 1401/1874 آقای محمد عباسی فرزند احمد به 
شــماره ملی 3859806521 نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به 
مســاحت 42079/30 متر مربع به شــماره پالک 125 فرعی از 65 اصلی واقع در 
بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای ایرج اردالن )تاریخ تحدید 
حدود ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1401/11/9 ( 4-برابر رای شماره 1401/1888 
خانم گلگز آب ســینا به شماره ملی 2948699339 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی په ل بنه به مساحت 38669/71 متر مربع به 
شماره پالک 6 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 14  قریه زنگن علی آباد خریداری 
از مالک رســمی آقای رحیم اهرز)تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
1401/11/10 ( 5-برابر رای شــماره 1401/1858 آقای ســید علی جعفری فرزند 
ســید محمد به شماره ملی 3859780956 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشــهوریت محلی بان دوله بیره به مساحت 187087/76 متر مربع 
به شماره پالک 241 فرعی از 50 اصلی واقع در بخش 17 قریه شالیشل خریداری 
از مالک رســمی آقای سید محمد جعفری)تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه 1401/11/11 ( 6-برابر رای شــماره 1401/1860 آقای نصراله پرویزی 
فرزند محمد علی به شــماره ملی 3859065394 نسبت به هفتادو هشت و شش 
صدم شــعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 700 مترمربع 
به شــماره پالک 268 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 17 قریه آخکند خریداری 
از مالک رســمی آقایمحمد علی پرویزی )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 1401/11/12 (      بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت به متقاضیان ثبت 
و مجاوریــن و صاحبین حق پالک های فوق اخطار میگردد در موعد مقرر در محل 
وقوع ملک حاضر شــده تا چنانچه نسبت به تحدید حدود پالک های فوق اعتراضی 
داشــته باشند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی آنها 
در وقت تحدید حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه 
نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک اعتراضی داشته باشند در اجرای ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض 
کتبی خود را به این اداره تسلیم و مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا 
اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1372/2/25 ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراص دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
دیواندره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق مقررات نسبت به 

ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
 برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره )244(
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یک واکســن جدید ســرطان مغز با رویکردی بدیع باعث می شود 
ســلول های سرطانی خانواده خود را بکشــند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از آی ای، تصور کنید هر روز چندین ســردرد دردناک را تجربه 
می کنید و گاهی اوقات در این سردردها حتی احساس می کنید که 
شخصی یک ســنجاق یا چاقو را درون سر شما فرو می کند و شما 
نمی توانید کاری برای آن انجام دهید. چه احساسی دارید؟متأسفانه 
این همان دردی اســت که بسیاری از بیماران مبتال به سرطان مغز 
هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند. میلیون ها بیمار از این دست 
در سراســر جهان وجود دارند و همه آنها منتظر واکســنی هستند 
کــه بتواند آنهــا را از این رنج رها و به آنها کمک کند تا ســالمت 
خود را بازیابند. به همین دلیل اســت که دانشــمندان در بسیاری 
از نقاط جهان به طور مداوم در تالش هســتند تا یک واکسن موثر 
برای ســرطان مغز تولید کنند.به تازگی جزئیات یک کار پژوهشی 
درخصوص یک واکسن برای سرطان مغز با عمل دوگانه منتشر شده 
است. این واکسن توسط گروهی از دانشمندان در بیمارستان بریگهام 
دانشکده پزشــکی هاروارد)BWH( توسعه یافته است.این واکسن با 
موفقیت روی موش های مبتال به گلیوبالستوما، یکی از تهاجمی ترین 
سرطان های مغز آزمایش شده و نتایج آن امیدوارکننده بوده است.

اگرچه واکسن های ســرطان یک حوزه پژوهشی فعال هستند، اما 
رویکرد پیشــنهادی در پژوهش حاضر کاماًل متمایز است، چرا که 
دانشــمندان در آن به جای اســتفاده از سلول های تومور غیرفعال، 

سلول های تومور زنده را ویرایش و مهندسی کرده اند.

یکی از فناوری های ارائه شده در نمایشگاه CES ۲۰۲۳، سیستمی است 
که توانایی رایحه درمانی را به دوش های حمام می بخشد.به گزارش ایسنا 
 )Aromatherapy(»و به نقل از زدنت، به نظر می رســد که »رایحه درمانی
در حال حاضر یک روند مورد توجه برای دســتیابی به ســالمتی است 
و شــرکت »کوهلر«)Kohler( با برند »اســپریگ«)Sprig( در این زمینه 
همکاری می کند. کوهلر روز سه شنبه اعالم کرد که در نمایشگاه فناوری 
CES ۲۰۲۳، یک فناوری جدید را برای کســب ســالمتی را به نمایش 
می گذارد. این فناوری، یک سیستم تزریق برای دوش است که عطرهای 
طبیعی و آرام بخــش را به دوش اضافه می کند.این فناوری آنقدرها هم 
که به نظر می رســد، پیچیده نیست. سیستم جدید کوهلر فقط از یک 
دستگاه قابل اتصال تشکیل شده است که به سردوش متصل می شود. 
اگرچه این سیستم با در نظر گرفتن سردوش کوهلر طراحی شده اما با 
بیشتر سردوش های دیگر سازگار است. بنابراین، کاربر همچنان می تواند 
دوش غیــر کوهلر خود را با آن فریــب دهد.هنگامی که این فناوری و 
ســردوش به هم وصل شوند، کاربر باید یک غالف اسپریگ را وارد کند 
تا سیستم، یک کوکتل حاوی ویتامین و عطر را در آب منتشر کند. به 
گفته کوهلر، این سیستم در عرض چند دقیقه کار خواهد کرد.کوهلر، 
غالف های دوش اســپریگ را تمیز و همراه با مواد بدون ســم توصیف 
می کنــد. این غالف ها در دو فرمت یک بارمصرف و چندمنظوره موجود 
هستند و در شش رایحه از جمله اکالیپتوس، اسطوخودوس و بابونه ارائه 
می شوند.قیمت خود سیستم از ۱۱۹ دالر شروع می شود که غالف ها را 
نیز در بر دارد. کوهلر می گوید که این سیستم از سه ماهه نخست سال 

۲۰۲۳ برای سفارش در دسترس خواهد بود.

خانواده ُکشی واکسن جدید 
سرطان مغز

دوش هایی با توانایی 
رایحه درمانی!
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سنگر سرباز ارتش اوکراین در منطقه دونتسک/ رویترز

خودروی پرنده آسکا A5 در نمایشگاه CES 2023 رونمایی شد
شرکت آسکا در رویداد تکنولوژی CES ۲۰۲۳ از خودروی پرنده خود با نام A5 پرده برداری کرد. ویژگی جالب این خودروی پرنده وجود 
 CES ها در رویداد eVTOL قوای محرکه هیبریدی اســت.قبل از این نیز شــاهد حضور خودروهای پرنده و هواپیماهای عمودپرواز برقی
بوده ایم و حاال هم نوبت به شرکت آمریکایی آسکا رسیده تا محصول واقعی خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دهد. آنچه 
در غرفه آسکا حضور یافته نه یک رندر دیجیتالی بلکه پروتوتایپی کاماًل عملکردی است. آسکا می گوید A5 اولین وسیله نقلیه عمودپرواز 
برقی و قابل راندن است. البته همان طور که گفتیم A5 کاماًل برقی نبوده و یک پیشرانه بنزینی برای افزایش شعاع حرکتی این وسیله 
نقلیه وجود دارد هرچند این پیشرانه از بنزین سوپر استفاده می کند و شعاع پروازی حدود ۴۰۲ کیلومتری را به ارمغان می آورد. آسکا 
اشاره ای به شعاع حرکتی این محصول جدید در روی زمین نکرده است.همانند دیگر خودروهای پرنده مفهومی که پیش از این دیده ایم، 
آسکا A5 بیشتر شبیه یک هواپیما برای جاده است تا خودرویی برای آسمان. بال های بزرگ این خودروی پرنده در حالت سواری روی 
زمین جمع می شوند و نیروی تولیدی نیز به تمامی چرخ ها فرستاده می شود. فعاًل مشخصات عملکردی A5 منتشر نشده و نمی دانیم که 

قدرت و ظرفیت باتری آن چقدر است. البته آسکا اظهار داشته این محصول جدید ابعادی مشابه یک شاسی بلند عادی دارد.

کین: حسرت پنالتی جلوی فرانسه تا آخر عمر با من خواهد بود
هری کین گفت که حسرت از دست دادن پنالتی در جام جهانی که منجر به حذف انگلیس از مرحله یک چهارم نهایی شد، تا آخر عمر 
با او خواهد ماند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت، در شکست انگلیس مقابل فرانسه در جام جهانی قطر، کاپیتان کین اولین گل خود 
را از روی نقطه به ثمر رساند اما وقتی شش دقیقه قبل از سوت پایان فرصت دوم برای به تساوی کشاندن بازی را داشت، پنالتی خود را 
به بیرون از دروازه زد.کین به ایونینگ استاندارد گفت: احتماال تا آخر عمرم آن پنالتی را به خاطر خواهم داشت اما این اتفاقات بخشی از 
فوتبال است. این روی من به عنوان یک بازیکن یا به عنوان یک فرد تاثیری نخواهد گذاشت ولی حسرت آن لحظه سالها و شاید تا آخر 
عمر با من خواهد بود. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من فقط می خواستم هرچه سریع تر دوباره بازی کنم و آن صحنه را از ذهنم بیرون 
کنم. این چیزی است که باید با آن کنار بیایم چون لحظه سختی برای من بود. با این حال اینها بخشی از پستی و بلندی های ورزش ما 
است.کین از زمان بازگشت به تاتنهام هاتسپر، ۳ بار در ۳ بازی موفق به گلزنی شده است.کین همچنین از تصمیم گرت ساوت گیت برای 
ماندن و هدایت تیم ملی انگلیس در یورو ۲۰۲۴ استقبال کرد و گفت که آنها پس از شکست ایتالیا در فینال یورو ۲۰۲۰ و کرواسی در 

نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ در قطر هم خوب بودند و باید این راه ادامه داشته باشد.

 اهتفی از گوهٔش میخاهن دوش
گفت ببخشند گنه، ِمی بنوش

د کاِر خویش
َ

ن
ُ

لطِف الهی ِبک
ژمدٔه رحمت ربساند رسوش َ

ِد خام هب میخاهن رب این ِخَ
ات ِمِی لعل آَوَرَدش خون هب جوش

رگ هچ وصالش هن هب کوشش دهند
َدر ای دل هک توانی بکوش

َ
ره ق

لطِف خدا بیشتر از رجِم ماست
نکتٔه رسبسته هچ دانی؟ خموش

گوِش من و حلقٔه گیسوِی یار
روِی من و خاِک ردِ ِمی رفوش

پیشنهاد

چهره روز

عقل و احساس
رمان های جین آستین از پرخواننده ترین آثار ادبیات 
جهان اند و حدود دویست ســال است که نسل های 
پیاپی با کشــش و عالقه روزافــزون رمان های او را 
می خوانند. این رمان ها منبع الهام بســیاری دیگر از 
رمان ها، نمایشنامه ها، سریال و فیلم های سینمایی نیز 
بوده است. اگر عالقمند به رمان های عاشقانه هستید 
با برســی اولین رمان جین آستین، یعنی کتاب عقل 
و احســاس همراه ما باشــید. کتاب عقل و احساس 
نخستین رمان منتشر شده جین آستین است که در 
ســال ۱۸۱۳ میالدی به چاپ رسید. جین زمانی که 
نوزده ســاله بود، اولین پیش نویس را به صورت رمان 
در نامه ارائه کرد ولی بعدا شــیوه روایت داستان را به 
دانای کل و گفت و گوی بین شــخصیت ها تغییر داد.عقل و احساس یکی از شاهکارهای ادبیات 
انگلستان به شمار می رود و مورد توجه خاص منتقدان و مردم قرار گرفته و محبوبیت زیادی بین 
خوانندگان رمان، خصوصاً رمان های عاشقانه دارد. اولین چاپ رمان با ۷5۰ نسخه در اواسط سال 
۱۸۱۳ میالدی عرضه شد و فروش خوب آن باعث شد که، رمان به چاپ دوم برسد.در پشت جلد 
کتاب خالصه ای از محتوای کتاب به این صورت ذکر شــده است:سرگذشت خواندنی دو خواهر، 
یکی احساســاتی و بی محابا و دیگری عاقل و خویشتن دار. تقابل عقل و احساس در کامیابی ها و 
ناکامی های این دو خواهر دو فرجام متفاوت را برای آن ها رقم می زند. عشق و سودا همواره از دو 
مجرای عقل و احساس عبور می کند و دو نتیجه متفاوت نیز به بار می آید…در ادامه، ما نیز داستان 
کتاب را به صورت خالصه مرور می کنیم. )در این معرفی ممکن است بخش هایی از داستان کتاب 

آشکار شود.(....

جبران خلیل جبران
جبــران خلیل جبــران )۶ ژانویــه ۱۸۸۳ – ۱۰ آوریل 
۱۹۳۱( اهل بشــّری لبنان و نویسندهٔ لبنانی-آمریکایی 
و نویســنده کتاب پیامبر بود. جبران، عالوه بر شــعر و 
نویســندگی، در نقاشی نیز ذوق و مهارت داشت و بیش 
از ۷۰۰ کار هنری از او بجا مانده است. اما شهرت جبران 
بیشــتر به خاطر کتاب پیامبر است که برای اولین بار در 
ســال ۱۹۲۳ در آمریکا منتشر شد و از آن زمان به یکی 
از پرفروش ترین کتاب های تمام دوران ها تبدیل شــده و 
به بیش از ۱۰۰ زبان ترجمه شده است.او در ششم ژانویه 
سال ۱۸۸۳، در خانواده ای مسیحی مارونی )منسوب به 
مارون قدیس( که به »خلیل جبران« شهرت داشتند، در 
البشری )ناحیه ای کوهســتانی در شمال لبنان( به دنیا 
آمد. مادرش دوزنده ای هنرمند بود که کامله نام داشت.مادر جبران کامله رحمه، سی ساله بود که جبران 
را از شوهر سومش خلیل جبران به دنیا آورد.شوهرش مردی بی مسئولیت بود و خانواده را به ورطه فقر 
کشاند. »جبران خلیل« یک برادر ناتنی به نام »پیتر« )شش سال بزرگتر از خودش( و دو خواهر کوچکتر 
به نام های »ماریانه« و »سلطانه« داشت که در تمام عمرش به آن ها وابسته بود. از آنجا که »جبران« در 
فقر بزرگ می شد، از تحصیالت رسمی بی بهره ماند و آموزش هایش محدود به مالقات های منظم با یک 
کشیش روستایی بود که او را با اصول مذهب و انجیل و زبان های سریانی و عربی آشنا کرد. »جبران« 
هشت ساله بود که پدرش به علت عدم پرداخت مالیات به زندان افتاد و حکومت عثمانی تمام اموالشان 
را ضبط و خانواده را آواره کرد. سرانجام مادر »جبران« تصمیم گرفت با خانواده اش به آمریکا کوچ کند. 
در ۲5 ژوئن سال ۱۸۹5، جبران در دوازده سالگی با مادر، برادر و دو خواهرش، لبنان را ترک و به ایاالت 

متحده آمریکا رفت و در بوستون ساکن شد. 

فرهنگ

گیشــه سینمای چین در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال 
گذشــته میالدی با افت ۳۶ درصدی مواجه شد و به 
اندکی بیش از ۳۰ میلیارد یوان )۴.۳5 میلیارد دالر( 
رســید.به گزارش ایسنا به نقل ددالین، رسانه دولتی 
چین با اســتناد به ارقام اداره فیلم این کشــور اعالم 
کرد که ۸5 درصد از درآمد کل سال ۲۰۲۲ سینمای 
چین از محل فیلم های داخلی حاصل شــده که فیلم 
»نبــرد در دریاچه چانگ جین ۲« بــا فروش ۴.۰۷ 
میلیارد یوان )۶۳۶ میلیون دالر( پیشــتاز بوده است. 
در مقایسه با ۲۰۱۹ و پیش از همه گیری کووید-۱۹، 
فروش ســینمای چین به بیش از نصف کاهش یافته 
است. جمع فروش ســینمای چین در چنین مقطع 
زمانی در سال  ۲۰۱۹ به ۸.۱۱ میلیارد دالر رسیده بود.گیشه چین برای بیشتر از یک دهه منتهی 
به ســال ۲۰۱۹ در حال رشــد بود و این کشور با پشت سر گذاشــتن ژاپن به دومین بازار بزرگ 
ســینمای جهان تبدیل شد. در سال ۲۰۲۰ و دوباره در ســال ۲۰۲۱، به دلیل خروج سریع تر از 
شرایط کرونایی، صنعت سینمای چین از آمریکای شمالی پیشی گرفت و بزرگترین بازار سینمایی 
جهان نام گرفت. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کمپانی »Comscore«، فروش کلی سینمای 
آمریکا درســال ۲۰۲۲ به ۷.۴ میلیارد دالر رســیده که ۶۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است اما 
۳۸ درصد کمتر از ســال ۲۰۱۹، آخرین سال قبل از همه گیری کووید-۱۹ است و آمریکا عنوان 
بزرگ ترین بازار سینمایی جهان را از چین گرفت. آخر هفته گذشته، فیلم »آواتار: راه آب« ساخته 
جیمز کامرون با ۱5۲.۸ میلیون دالر و با عبور از فیلم »دنیای ژوراسیک: قلمرو« به پرفروش ترین 

فیلم خارجی سال چین تبدیل شد. 

آمریکا سینمای چین را کنار زد
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